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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและวิถีชีวิต

ของคนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  รวมถึงศึกษาการรวมกลุ่ม การส่ือสาร ความต่ืนตวั รูปแบบ

ความตื่นตวั และปัจจยัที่มีผลต่อความตื่นตวัด้านสิทธิชุมชน ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

วฒันธรรมและวถีิชีวิตของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้น

กุ่ม  โดยเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา เนน้ทีช่าวบา้นในชุมชน วิธีการศึกษาใช้

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาจากเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วม 

 ผลการศึกษาพบว่าคนลุ่มนํ้ าโขงจงัหวดัอุบลราชธานีมีวฒันธรรมและวิถีชีวิตที่ผูกพนักบั

ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนํ้ าโขงเป็นอย่างมาก มีการส่ือสารเร่ืองเขื่อนในหลายรูปแบบ มีความ

ต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนในการบริหารจดัการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและวิถีชีวิต

จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเขื่อนบา้นกุ่ม ในสามลกัษณะ คือ   เพิกเฉย  คดัคา้น และยอมรับเขื่อน  มี

รูปแบบความต่ืนตวัในรูปแบบต่างๆ  คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชุมชน  การแสดงออกต่อ

สาธารณะ  การสอบถามขอ้มูลจากภาครัฐ การแลกเปล่ียนระหวา่งชุมชนที่เคยไดรั้บผลกระทบเร่ือง

เขื่อน  การศึกษาดูงาน และการเตรียมรับมือกบัเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน  ปัจจยัที่มีผลต่อความต่ืนตวั

ดงักล่าว แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คือ หน่ึง ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ภาครัฐ บริษทัเอกชน นกัพฒันา-
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-เอกชน นกัวิชาการ ชุมชนที่เคยมีบทเรียนเร่ืองเขื่อน และส่ือต่างๆ สอง ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่  ผูน้าํ

ชุมชน การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากการสร้างเขือ่นของชุมชน  การรับรู้และความ

เช่ือมัน่ในสิทธิของชุมชน  รวมทั้งการตดัสินใจรับขอ้มูลของคนในชุมชนดว้ย    

นอกจากน้ียงัมีขอ้คน้พบที่น่าสนใจ คือ  หน่ึง ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิชุมชนของชาวบา้นมี

นิยามที่ต่างจากนกัวิชาการ เป็นความเขา้ใจท่ีเกิดจากความผูกพนัหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

วถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน  สอง ความคิดเห็นในเร่ืองเข่ือนมีการเปล่ียนแปลงได ้ ซ่ึงอาจเป็น

การเปล่ียนแปลงแบบส่งเสริมความรู้เดิมหรือเปล่ียนแปลงไปจากความรู้เดิมก็ได ้ สาม ความขดั 

แยง้ทางความคิดของชาวบา้นในเร่ืองเขื่อน เป็นผลมาจากความขดัแยง้ของแนวคิดการพฒันา 2 

กระแส  ท่ีมาปะทะกนั  คือ   หน่ึง กระแสการพฒันาท่ีมาจากแนวคิดทาํใหท้นัสมยั สอง  กระแสการ

พฒันาที่เน้นความย ัง่ยืน   ส่ี ความตื่นตวัในเร่ืองสิทธิชุมชนกรณีเขื่อนบา้นกุ่ม ไม่ไดส้ัมพนัธ์กบั

ระดบัการศึกษาแต่สัมพนัธ์กบัความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวิถี

ชีวติของคนในชุมชน   ห้า ความตื่นตวัดา้นสิทธิชุมชนของชาวบา้นต่อเขื่อนบา้นกุ่ม  มีผลในทาง

จิตวิทยา  หน่วยงานต่างๆของภาครัฐต่างปฏิเสธถึงการเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ  หก การ

เคล่ือนไหวเพื่อต่อตา้นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม เป็นการสร้างบรรทดัฐานใหม่   โดยรัฐ

จะตอ้งมีความรอบคอบต่อระเบียบวิธีที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและให้ความสําคญักบัภาคประชาชน

มากข้ึน  ในส่วนของประชาชน ก็ควรเรียนรู้วธีิรับมือกบัโครงการต่างๆของรัฐที่จะเขา้มากระทบต่อ

วถีิชีวติของชุมชน 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา คือ ก่อนที่จะมีโครงการใดๆของรัฐ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน  ควรศึกษาและประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ทางสังคม และจดัให้มีการให้ขอ้มูลและ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสียก่อน  ตามที่รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัไว ้  เจา้หนา้ท่ีรัฐตอ้งยึด

หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตอ้งทาํการผสานประโยชน์ของฝ่ายต่างๆให้ไดก่้อนที่จะเกิด

ขอ้ตกลงในการทาํโครงการใดๆ   ในส่วนของประชาชน ควรใส่ใจต่ืนตวัหาขอ้มูลกบัส่ิงต่างๆที่จะ

เกิดข้ึนกบัชุมชน เพื่อรู้เท่าทนัถึงประโยชน์หรือปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ในกรณีที่เกิดความคลุมเครือของ

ขอ้มูล  ประชาชนควรใชว้จิารณญาณในการรับขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ  พึงพิจารณาดว้ยเหตุและผล ไม่

หลงเช่ือขอ้มูลท่ีมีที่มาไม่ชดัเจน  นกัพฒันาเอกชนควรให้ขอ้มูลที่เป็นจริง ไม่โอนเอียงแก่ชาวบา้น

และควรร่วมมือกนักบัภาครัฐเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีถูกตอ้ง  ความขดัแยง้ระหวา่งนกัพฒันาเอกชน

และภาครัฐในปัจจุบนั ทาํให้การพฒันาเป็นเสมือนทางสองแพร่ง หากทั้งสองภาคส่วนเปิดใจและ

ประนีประนอมกนัมากข้ึน  การพฒันาก็จะดาํเนินต่อไปไดภ้ายใตค้วามย ัง่ยนื 
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The objectives of this research were to study natural resources, cultures and the way of 

life of people in the Greater Mekong Region, and also to study groupings, communications, 

patterns of community rights awareness, and factors affecting community rights awareness in 

management and protection of their natural resources, culture and way of life. The research 

focused on people in the planned site of the Ban Khum Dam Project in Ubon Ratchathani 

Province. This study uses qualitative research methods using data collection from in-depth 

interviews, participant and non-participant observations and relevant documents.  Findings of this 

research showed that the cultures and way of life of the people in the study site are closely linked 

to the Mekong River and largely rely on its natural resource base directly. The study also found 

that the people communicated in many ways. Furthermore, there was community rights awareness 

in the management and protection of natural resources, as well as their cultures and way of life in 

three different groups, namely ignorance, opposition and acceptance of the dam project. Among 

people who were concerned over the impacts of the dam, their awareness was expressed in many 

ways; community discussions, public forums, request for additional information from the 

authorities, visit and experience exchange with other dam-affected communities, and incident 

preparedness. There were external and internal factors that resulted in raising the community 

 



(6) 

 

 

rights awareness of the villagers The external factors consisted of government, private companies, 

NGOs, academics, other dam-affected communities, and media. The internal ones included 

community leaders, assessment of the advantages and disadvantages of the dam, perception and 

belief in community rights, and villagers’ decision in accepting information. There were also 

other interesting findings. First, the definition about the community rights of people in the study 

site was different from that of academics because the people’s definition comes from their respect 

of their natural resources, way of life and culture. Second, the opinions about the dam can change 

to support or contradict prior knowledge. Third, the conflict of people’s idea about the dam is a 

result of conflict from two concepts of development, that is modernization development and 

sustainable development. Fourth, community rights awareness is not related to education level 

but with respect of natural resources, culture and way of life in their community. Fifth, 

community rights awareness has resulted in psychological as a result any department of 

government deny that is responsible of  the project. Finally, the movement against Ban Khum 

Dam Project has created a new norm in which governments must follow correct legal procedures 

and give greater importance to the public.  Meanwhile, people should learn how to deal with any 

projects of government that will impact their way of life. 

Recommendation for decision makers is to study and to assess environmental and social 

impacts of any future projects that may cause severe effects to communities. Moreover, it is 

essential to allow the public to access the project information and to conduct public hearings as 

required by the Constitution. Public officials must adhere to the principles of good governance in 

the administration and incorporate the interests of all groups into the agreement before proceeding 

with any project.  Meanwhile, people should be aware about information about what will happen 

to the community and recognize the benefits or problems that will arise. In case of ambiguous 

data, people should use logic and not believe it if the data source is not clear. NGO’s should 

provide correct information - not be biased - and should cooperate with governments to progress 

in development. The conflict between NGO’s and the public sector result in a crossroads, but if 

these two sectors are open-minded and they compromise, development will continue to be 

sustainable.  
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 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยการให้คาํแนะนาํและความช่วยเหลือจากหลายท่าน  

ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.กฤษ  เพิ่มทนัจิตต ์ และ ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

รวมถึง รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้ให้ข้อสังเกตและ

ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 ขอขอบพระคุณ อาจารยก่ิ์งกาญจน์ สํานวนเยน็ ที่ให้กาํลงัใจ ให้แรงกระตุน้ช่วยเหลือมา

โดยตลอด  อาจารยพ์ิสมยั  ศรีเนตร,  อาจารยสุ์รสม  กฤษณะจูฑะ, อาจารยด์ารุณี พุม่แกว้ และคุณคาํ

ป่ิน อกัษร ท่ีใหท้ั้งเอกสารท่ีเป็นประโยชน์และใหค้าํแนะนาํ   ขอขอบคุณผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่านและ

ชาวบา้นชุมชนริมโขงบา้นสองคอน บา้นดงนา  บา้นคนัท่าเกวียน  บา้นท่าลง้ บา้นตามุย และบา้น

กุ่ม ท่ีให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มและให้ที่พกัอาศยั อาหาร แก่ผูว้ิจยัและทีมงาน ขอบคุณเป็นพิเศษ

สําหรับพ่อเต๋อบา้นตามุย ท่ีใหท้ี่พกั อาหารและพานัง่เรือชมโขง นอกจากนั้นยงัขอขอบคุณ นายก 

อ.บ.ต. หนามแท่ง ท่ีไดอ้าํนวยความสะดวกจดัเจา้หนา้ท่ีขบัรถพาเราไปที่บา้นดงนา ซ่ึงถนนที่เขา้ไป

มีความยากลาํบาก  ขอขอบคุณผูร่้วมเดินทางลงพื้นที่ คือ ฉัตรชยั วรรณรัตน์ น้าคาํดีและหลานๆ  

จกัรีพร  ศรีเสมอ  ปฐมพงศ ์ชุมภู และนิคม บุญมางาํ ท่ีช่วยใหก้ารลงพื้นท่ีเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 ขอขอบคุณครูอาจารยทุ์กท่าน ทั้งจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ที่ไดห้ล่อหลอมกล่อมเกลา อบรมสั่งสอน

ศิษยใ์ห้เติบโตทั้งความคิดและจิตวิญญาณมาจนถึงทุกวนัน้ี     ขอขอบคุณทุกคาํพูดที่ถามไถ่ให้

กาํลงัใจและช่วยเหลือในทุกช่วงเวลา  ทั้งจากเพื่อน MPA 52 โดยเฉพาะ นฤดม ทิมประเสริฐ, ภาวดี 

เกิดทุ่งย ั้ง,  จริยา  ชาตะสุวจันานนท,์   นฤมล สุยะราช และเพือ่นสิงห์แสดทุกคน รวมทั้ง มลิวรรณ์ 

ภกัดีเขียว ทีไ่ดใ้หภ้าพทีเ่ป็นประโยชน์มาดว้ย   ขอขอบพระคุณกาํลงัใจท่ีดีท่ีสุดจากครอบครัว ผูซ่ึ้ง

ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา ใหก้ารอบรมเล้ียงดูสั่งสอน รวมทั้งใหทุ้นการทาํวจิยัและการใชชี้วติ   
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  บทที ่1 

 

 

บทนํา 

 

 

1.1  ทีม่าและความสําคญั 

 

 แนวคิดในเร่ืองการพฒันาเร่ิมมีความสําคญัและมีการขบัเคลื่อนในช่วงหลงัสงครามโลก

คร้ังที่สอง  ซ่ึงมีผลให้เกิดการแบ่งประเภทกลุ่มประเทศต่างๆออกเป็น ประเทศที่พฒันาแล้ว  

ประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศดอ้ยการพฒันา (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2545: 22) โดยมีหลกั-

เกณฑ์ในการแบ่งจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี   ความทันสมัย  และ

ความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ ผ่านแนวคิดและกระบวนการแบบ “Modernization” คือ การทาํให้

ทนัสมยั และแนวคิด “Westernization” การทาํใหเ้ป็นตะวนัตก  ดงันั้น นโยบายการสร้างการพฒันา

ให้เกิดข้ึนภายในประเทศจึงเป็นภารกิจใหญ่ เพื่อสร้าง “Civilization” ให้กบัประเทศตน  ระบบทุน

นิยมจึงได้เร่ิมเขา้มาและสร้างอาณาจกัรของตนเเกิดข้ึน  เทคโนโลยี โรงงานอุตสาหกรรม ถนน  

ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆจึงเกิดข้ึนเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจดงักล่าว  หน่ึงในนั้น คือ การสร้างเขื่อน

เพื่อเป็นแหล่งพลงังานในการพฒันาประเทศนัน่เอง  

การสร้างเขื่อนเป็นผลดีในแง่ของการพฒันา คือ เพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ประเทศมีแหล่ง

พลงังานไฟฟ้าเป็นของตนเอง ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึง รวมทั้งเป็นการรองรับการ

พฒันาเศรษฐกิจ ระบบการผลิตและภาคบริการต่างๆดว้ย  นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้น

การเกษตร เพื่อที่จะได้รักษาระดบันํ้ าในหน้าแล้งและส่งต่อนํ้ าใช้ในการผลิตทางการเกษตรได ้

อย่างไรก็ตาม การสร้างเขื่อนก็ไดส้ร้างผลเสียตามมาเช่นกนั เพราะประโยชน์ดงักล่าวตอ้งแลกมา

ดว้ยการสูญเสียทั้งทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การอพยพจากบา้นเกิด  ความขดัแยง้  วิถีชีวิตที่ตอ้ง

สูญเสียไป   แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบเป็นไดแ้ค่เหยื่อของการพฒันา  แทนที่การพฒันา
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จะ ทํา ใ ห้ ชี วิต ดี ข้ึ น   แ ต่ก า รพัฒนา น้ี ก ลับ เ กิ ดป ระ โย ช น์กับ ค นเ มื อง แล ะ พ รา ก วิ ถี ชี วิต 

ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชนบทไป   การสร้างเขื่อนจึงอาจเป็นเพียงแค่วาทกรรมการพฒันาที่

เน้นการพฒันาทางวตัถุ ละเลยการบริหารจดัการที่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษยแ์ละละทิ้งวิถี

ชุมชนท่ีสั่งสมมายาวนานตั้งแต่อดีตของบรรพบุรุษ   

ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเข่ือนเป็นปัญหาท่ีมีการเรียกร้องความเป็นธรรมจากชาวบา้น

มาอย่างยาวนาน เน่ืองจากหลายเขื่อนมีการสร้างข้ึนโดยปราศจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจของคนในพื้นท่ี ชาวบา้นเป็นเพยีงส่วนเกินของการพฒันาท่ีไม่ไดรั้บเกียรติในการไดแ้สดง

ความคิดเห็น  หรือรับรู้ถึงผลกระทบที่แทจ้ริง ทราบแต่เพียงส่วนดีของเขื่อน โดยปิดบงัส่วนเสียอนั

เป็นผลกระทบต่อวถิีชีวิตเอาไว ้  จึงมีกรณีการเรียกร้องมากมายจากชาวบา้นผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก

การสร้างเข่ือน ทั้ง กรณีเข่ือนปากมูล   เข่ือนราษีไศล  เข่ือนสิรินธร  และอีกหลายๆเข่ือนให้เห็นอยู่

ตลอดมา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสะทอ้นถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงของกระบวนการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว 

แม่นํ้าใหญ่ๆหลายสายถูกหมายตาอยา่งมากในการสร้างเขื่อนเพือ่เป็นแหล่งพลงังานแหล่ง

ใหม่ในการพฒันาในวิถีของทุนนิยม  รวมทั้งแม่นํ้ าโขงซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสายหลกัที่ไหลหล่อเล้ียงชีวิต

ของคนหลายเช้ือชาติเอาไว ้ทั้งจีน พม่า ลาว ไทย กมัพูชาและเวียดนาม นับถึงวนัน้ีแม่นํ้ าโขงมี

โครงการสร้างเขื่อนเกิดข้ึนมากมาย  ในจีนมีโครงการในการสร้างเขื่อนกั้นแม่นํ้ าโขงถึง 8 แห่ง เพือ่

รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ  ปัจจุบนัมีเข่ือนท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย

แลว้ 2 แห่ง คือ เข่ือน Manwan  และ เข่ือน Dachaoshan  เข่ือนท่ีกาํลงัก่อสร้างคือ เข่ือน Xiaowan 

และเข่ือน Jinghong  ส่วนที่ยงัไม่สร้างคือ เขื่อน Nuozhadu , Gongquoqiao , Ganlanba และ เข่ือน 

Mengsong (พีระพจน์  รัตนมาลี อ้างถึงใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริและกัมปนาท ภกัดีกุล, 2549)   

นอกจากนั้นในไทย ลาว และกมัพูชา ยงัมีโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่นํ้ าโขงอีกถึง 11 เข่ือน  คือ   

เขื่อนปากแบ่ง ประเทศลาว เขือ่นหลวงพระบาง ประเทศลาว  เขื่อนไซยะบุรี  ประเทศลาว  เขื่อน

ปากลาย ประเทศลาว เขื่อนสานะคาม ประเทศลาว  เขื่อนผามอง ชายแดนไทย–ลาว บริเวณจงัหวดั

เลย    เข่ือนบา้นกุ่ม ชายแดนไทย–ลาว  จงัหวดัอุบลราชธานี  เขื่อนลาดเสือ ประเทศลาว  เขื่อนดอน

สะฮอง ประเทศลาว  เขื่อนสตรึงเตรงและเข่ือนซาํบอ ประเทศกมัพูชา (Khampoua Naovarangsy, 

2553)  การสร้างเขื่อนบนแม่นํ้ าโขงสายหลกัตอนบนในจีนที่เกิดข้ึนแลว้ ไดท้าํให้เกิดปัญหาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรงต่อประเทศตอนล่าง ทั้งในเขตประเทศพม่า ภาคเหนือของประเทศไทยและ

ลาว การท่ีชนิดและพนัธ์ปลาลดลง ระดบันํ้าท่ีแปรปรวน สร้างความยากลาํบากต่อการดาํรงชีวิตของ

ชุมชนในพื้นที่ตอนล่าง และบ่งช้ีให้เห็นถึงหายนะที่จะเกิดข้ึนในภายหนา้ หากมีการสร้างเขื่อนบน

แม่นํ้าโขงสายหลกัทางตอนล่างข้ึนอีก (Savethemekong, 2553)  แม่นํ้าท่ีไหลอยา่งมีชีวติตอ้งโดนกั้น

http://khampoua.wordpress.com/�
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ใหเ้ป็นเพียงท่ีกกัเก็บนํ้า  ผลประโยชน์เกิดกบัรัฐทุนนิยม  แต่ผลเสียเกิดกบัวถิีชีวิตของคนชุมชนลุ่ม

นํ้า 

เขื่อนบา้นกุ่มเป็นอีกหน่ึงโครงการที่จะเกิดข้ึน เพื่อกั้นแม่นํ้ าโขงระหวา่งชายแดนไทยลาว 

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันํ้ า  โดยในปี พ.ศ. 2548  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน  กระทรวงพลงังาน ไดว้่าจา้งบริษทั ปัญญา คอนซัลแตนด์  จาํกดั  และบริษทั มหานคร

คอนซลัแตนด ์ จาํกดั ศึกษาศกัยภาพการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้ าแบบขั้นบนัไดในแม่นํ้ าโขง  ผล

การศึกษาไดเ้สนอโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ า 7 โครงการ คือ เขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าคอนฟอล (ลาว) 

เขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าบา้นกุ่ม (พรมแดนไทย-ลาว)  เขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าไชยบุรี (ลาว) เข่ือนไฟฟ้าพลงั

นํ้าผามอง (พรมแดนไทย-ลาว)  เข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้าหลวงพระบาง (ลาว)  เขือ่นไฟฟ้าพลงันํ้ าปากเบง 

(ลาว)   เข่ือนไฟฟ้าฟ้าพลงันํ้าสามบอ (กมัพูชา) ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ก็มีการทาํการศึกษา “รายงาน

ก่อนรายงานความเหมาะสมและรายงานส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้” ในโครงการเขือ่นไฟฟ้าผามองและ

เขือ่นไฟฟ้าบา้นกุ่ม (ซ่ึงไดเ้ปล่ียนช่ือเขื่อนใหม่วา่  โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายปากชมและโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายบา้นกุ่มตามลาํดบั) โดยระบุวา่เขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายบา้นกุ่ม  จะตั้งที่บา้นท่าลง้  

ตาํบลห้วยไผ ่ อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี  จะทาํให้เกิดอ่างเก็บนํ้ าเหนือเขื่อนขนาดบรรจุ 

2,111  ลา้นลูกบาศก์เมตร มีความยาวของอ่างเก็บนํ้ าประมาณ  110 กิโลเมตร ตามลาํนํ้ าโขงตั้งแต่

อาํเภอโขงเจียมไปจนถึงอาํเภอเขมราฐ  ตวัเข่ือนมีประตูระบายนํ้ า 22  บาน มีช่องเดินเรือและบนัได

ปลาโจนอยูด่า้นขา้งของเข่ือน  ใชเ้งินลงทุนสร้างประมาณ 120,330  ลา้นบาท     

ในวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ

ของไทยไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจเก่ียวกบัความร่วมมือพฒันาพลงังานไฟฟ้าระหวา่งไทยลาวกบั

นายทองลุน  สีสุลิด  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศลาว  ซ่ึงทั้งสอง

ฝ่ายเห็นชอบให้  บริษทัอิตาเลียนไทย  จาํกดั (มหาชน) ทาํการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายบา้นกุ่ม  อย่างไรก็ตาม การดาํเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม  ชาวบา้น

และประชาชนในจงัหวดัอุบลราชธานี รวมถึงผูว้า่ราชการไม่ทราบขอ้มูลดงักล่าวเลย  ไม่มีการแจง้

จากหน่วยงานราชการ  มีเพียงการขอเขา้มาศึกษาทาํการสํารวจธรณีวิทยา จากหน่วยงานเอกชน

เท่านั้น  ผูว้่าราชการจึงไดส้ั่งระงบัจนกว่าจะมีหนงัสือราชการมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน  

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .   ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี.  สํานกัยุทธศาสตร์ลุ่มนํ้ าโขง, 2551)   เห็นไดว้่าโครงการดงักล่าวไม่มีการเปิดเผยสู่

สาธารณะ เพราะแมก้ระทัง่ผูว้า่ราชการยงัไม่ไดรั้บเร่ืองจากหน่วยงานราชการใด จนกระทัง่มีการมา

ขอสาํรวจทางธรณีวทิยา 
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การกระทาํโครงการโดยไม่ผา่นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนดงักล่าว ไม่

เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 66 และ 67 อยา่ง

เห็นได้ชัด เพราะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิชุมชนถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ  

บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ให้ดาํรงชีพไดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองใน

ส่ิงแวดลอ้มทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิต  นอกจากนั้น

การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จะกระทาํมิได ้

เวน้แต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนใน

ชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู ้ มีส่วนได้เสียก่อน 

(สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน, 2550)   

จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเข่ือนบา้นกุ่ม ดงักล่าว คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนลุ่มนํ้ า

โขงและระบบนิเวศน์ต่างๆ ดงัน้ีคือ นํ้ าท่วมหมู่บา้น 4 หมู่บา้น  239 ครัวเรือน  กระทบพื้นที่

เกษตรกรรมริมโขง รวม 13,858 ไร่  มีผลกระทบต่อพนัธ์ุปลาและอาชีพการประมงของชุมชน  

กระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและระบบนิเวศน์สองฝ่ังแม่นํ้ าโขงที่จะเปลี่ยนแปลงไป  ทาํให้ต้อง

เปลี่ยนแปลงและปรับตวักบัการประกอบอาชีพแบบใหม่   นอกจากนั้นยงัมีผลกระทบเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงแนวเขตแดนไทย-ลาว จากการเปล่ียนแปลงของกระแสนํ้ าที่จะเกิดข้ึน  ผลกระทบจาก

การระบาดของเช้ือโรคหรือพาหะต่างๆ  อนัเน่ืองมาจากสภาพนํ้ าขงัเหนือเข่ือน  อีกทั้งในเร่ืองความ

จาํเป็นของเข่ือนบา้นกุ่มกบัระบบพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย  ความคุม้ค่าของโครงการกบัการ

ลงทุน 120,330 ลา้นบาท แต่พึ่งพิงกาํลงัผลิตไดเ้พียง 375  MW   หลกัประกนัในเร่ืองปริมาณนํ้ าจะ

เพียงพอหรือไม่ หากมีการสร้างเขื่อนขั้นบนัไดตอนบนในลาวและชายแดนไทย-ลาว รวม 5 เข่ือน  

(ปากแบ่ง, หลวงพระบาง, ไซยะบุรี, ปากลาย, ปากชม)  ผลกระทบดา้นการสูญเสียระบบนิเวศน์และ

การท่องเท่ียว  เช่น  ผาชนั  แก่งสามพนัโบก  สะเลกอนดอนใหญ่  หาดสลึง  หาดบา้นปากแซง  วงั

ปลา  ฯลฯ (รอการสาํรวจอยา่งละเอียด)  รวมทั้งเถาวลัยพ์นัปี  และนํ้ าตกลงรู  นอกจากนั้นยงัมีความ

กงัวลเก่ียวกบับั้งไฟพญานาควา่จะยงัคงมีต่อไปหรือไม่ (วฒิุสภา, 2551) 

จากเหตุผลดงักล่าวก่อให้เกิดการออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

จากหลายฝ่าย ทั้งจากนกัวิชาการ  นักพฒันาเอกชน รวมถึงเกิดความสงสัยข้ึนในหมู่ประชาชน 

ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง ว่าเขื่อนมีลกัษณะการก่อสร้างอย่างไร มีผลกระทบอย่างไรบา้ง  และได้เกิดเวที

สาธารณะข้ึนหลายแห่งเพื่อมีการปรึกษาหารือเก่ียวกบัเร่ืองโครงการก่อสร้างเขื่อนดงักล่าว  ความ

คิดเห็นของชาวบา้นในชุมชนเร่ิมมีความแตกแยก มีทั้งกลุ่มคนที่ตอ้งการเขื่อนและไม่ตอ้งการเขื่อน  

นอกจากนั้นยงัมีฝ่ายต่างๆลงพื้นที่หมู่บา้นริมโขงอยา่งต่อเน่ือง  สร้างความต่ืนตกใจให้กบัชาวบา้น

เป็นอยา่งมาก 
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ต่อมาวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2553 นายประสาร มฤคพิทกัษ ์ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

ศึกษา และตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม จงัหวดัอุบลราชธานี ของวุฒิสภา ได้

ออกมาช้ีแจงวา่จากการศึกษาขอ้มูลและการจดัเวทีสาธารณะ “ต่อชะตาแม่นํ้ าโขง สายนํ้ าแห่งชีวิต” 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยคณะกรรมาธิการตรวจสอบเร่ืองทุจริตและเสริมสร้างธรร

มาภิบาล วฒิุสภา ร่วมกบัองคก์รพนัธมิตร ไดส้รุปเห็นควรเสนอให้รัฐบาลยกเลิกการลงนามบนัทึก

ความเขา้ใจโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม จงัหวดัอุบลราชธานี  เพื่อความย ัง่ยืนของระบบ

นิเวศของแม่นํ้าโขง และเพื่อรักษาแม่นํ้าโขงไวเ้ป็นสมบติัของชุมชนต่อไป (หนงัสือพิมพบ์า้นเมือง, 

2553)  และการยืน่ขอ้เสนอดงักล่าวยงัอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาในช่วงสมยัของรัฐบาลนาย

อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาใหม่ เร่ืองน้ีก็ยงัคงคา้งอยู ่   

การจะเกิดข้ึนของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มดงักล่าว  จาํเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้ง

พิจารณาถึงในเร่ืองสิทธิชุมชน  เพราะสิทธิชุมชนเป็นสิทธิพื้นฐานที่จะสร้างการบริหารจดัการ

ตวัเองในชุมชน เพื่อให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชนข้ึน  ดงันั้นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชน  ชุมชนก็ควรมีสิทธิทีจ่ะไดรั้บทราบขอ้มูล  แสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาในโครงการดังกล่าวด้วย  เพือ่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของคนในชุมชนและ

ผลประโยชน์ของชาติ 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความน่าสนใจ เพราะเป็นการศึกษาถึงความตื่นตวัด้านสิทธิชุมชน 

รวมถึงปัจจยัที่ทาํให้เกิดความตื่นตวัดงักล่าวเพือ่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ   วฒันธรรมและวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม   ซ่ึง

ส่ิงสําคญัที่สุดคือต้องการศึกษาบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมตดัสินใจหรือแสดงความ

คิดเห็นและจดัการกบัปัญหาเมื่อนโยบายของรัฐไดเ้ขา้มาและอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน  เพราะ

ประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากขาดความเขม้แข็งจากฐานราก ชุมชนจึงเป็นหน่วยที่สําคญัใน

การขบัเคล่ือนทิศทางการพฒันาประเทศในแนวทางท่ีย ัง่ยนืและถูกตอ้งต่อไป 

 

 

1.2  คาํถามในการศึกษา 

 

 คนลุ่มนํ้ าโขง จังหวัดอุบลราชธานีมีความตื ่นตัวด้านสิทธิชุมชนในการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและวิถีชีวิตหรือไม่อย่างไร จากกรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่ม  หากชุมชนมีความต่ืนตวัมีสาเหตุความต่ืนตวัมาจากปัจจยัใดบา้ง และเกิดผลอยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์การศึกษา 

 

  1.3.1  เพือ่ศึกษาถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติของคน

ลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี 

         1.3.2  เพือ่ศึกษาถึงความตืน่ตวั รูปแบบความตื่นตวั และปัจจยัที่มีผลต่อความตื่นตวัดา้น

สิทธิ ชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง  จังหวัด อุบลราชธานี  ในการบริหารจัดการและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรมและวถีิชีวติ จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม   

1.3.3  เพือ่ศึกษาถึงลักษณะการรวมกลุ่มและการส่ือสารของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี ดา้นสิทธิชุมชนในการบริหารจดัการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรมและ

วถีิชีวติ จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม   

 

 

1.4  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

  1.4.1  ไดท้ราบถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติของคน

ลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี 

  1.4.2  ไดท้ราบถึงความตื่นตวั รูปแบบความตื่นตวั และปัจจยัที่มีผลต่อความตื่นตวัดา้น

สิทธิ ชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง  จังหวัด อุบลราชธานี  ในการบริหารจัดการและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรมและวถีิชีวติ จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม   

  1.4.3  ได้ทราบถึงลักษณะการรวมกลุ่มและการส่ือสารของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี ดา้นสิทธิชุมชนในการบริหารจดัการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรมและ

วถีิชีวติ จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม   

 

 

1.5  ขอบเขตการศึกษา 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมีการกาํหนดขอบเขตของการศึกษาเป็น  4  ประเภท คือ ขอบเขตดา้น

ประชากร  ขอบเขตดา้นภูมิศาสตร์  ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการศึกษา และขอบเขตดา้นเวลา  ดงัน้ี 
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1.5.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์โดยสุ่มตวัอยา่งแบบ Cluster  Sampling  แบ่งกลุ่มประชากรที่จะ

สัมภาษณ์  และใชก้ารสุ่มแบบง่ายในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะสัมภาษณ์  ดงัน้ี 

1.5.1.1  เจา้หนา้ท่ีรัฐ    

1.5.1.2  นกัวชิาการ   

1.5.1.3  นกัพฒันาเอกชน   

1.5.1.4  ชาวบา้นในชุมชน   

 

1.5.2  ขอบเขตด้านภูมศิาสตร์ 

พื้นที่ในการศึกษาจะศึกษาในชุมชนริมโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงมีหมู่บา้นท่ีจะไดรั้บ

ผลกระทบประมาณ 34 หมู่บา้น  แต่ในการสัมภาษณ์จะสุ่มตวัอย่างแบบ Cluster  Sampling  แบ่ง

ประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ชุมชนเหนือเขื่อนและชุมชนใตเ้ขื่อน และเลือกตวัอยา่ง กลุ่มละ 3 

หมู่บา้น โดยการสุ่มแบบง่าย  ดงัน้ี 

            1.5.2.1  ชุมชนเหนือเข่ือน  คือ  บา้นสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร  บา้นดงนา อาํเภอศรี

เมืองใหม่  บา้นคนัท่าเกวยีน  อาํเภอโขงเจียม 

          1.5.2.2  ชุมชนใตเ้ข่ือน  คือ  บา้นท่าลง้  บา้นตามุยและบา้นกุ่ม  อาํเภอโขงเจียม 

 

1.5.3  ขอบเขตด้านเนือ้หาในการศึกษา 

ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดสนใจอยู ่ 3  ประการ คือ   

          1.5.3.1  วิถีชีวิตและวฒันธรรมในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติของคนลุ่ม

นํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี    

          1.5.3.2  ความตื่นตวั  รูปแบบความตื่นตวั และปัจจยัที่มีผลต่อความตื่นตวัดา้นสิทธิ

ชุมชนของคนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม   

          1.5.3.3  ลกัษณะการรวมกลุ่มและการส่ือสารของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี 

ดา้นสิทธิชุมชนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรมและวิถีชีวิต จากโครงการไฟฟ้าพลงั

นํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม   
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1.5.4  ขอบเขตด้านเวลา 

ขอบเขตดา้นเวลา  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

         1.5.4.1  ระยะเวลาของเหตุการณ์  เร่ิมมีการศึกษาความเป็นไดใ้นการสร้างเข่ือน ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2548 และมีความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์มาจนถึงปัจจุบนั 

         1.5.4.2  ระยะเวลาในการศึกษา   ในการศึกษาคร้ังน้ี  จะเร่ิมศึกษาตั้งแต่ปี 2548 จนถึง

เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2554 

 

 

1.6  นิยามศัพท์ 

 

1.6.1  ความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชน  (Awareness of  Community Right ) หมายถึง  ความ

ระมดัระวงั เอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะกระทบหรือละเมิดต่อสิทธิของชุมชนทีเ่คยไดรั้บหรือ

ควรจะไดรั้บ  โดยนอกจากจะระมดัระวงัและเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ดงักล่าวแลว้  ยงัอาจดาํเนินการ

หรือเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องสิทธิชุมชนหรือผลประโยชน์ของชุมชนในรูปแบบต่างๆดว้ย 

1.6.2  สิทธิชุมชน  (Community Right)  หมายถึง  สิทธิอนัชอบธรรมของชุมชนในการมี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ใช้ประโยชน์ หรือ จดัการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม ใน

ชุมชน  พร้อมทั้งสร้างกฎเกณฑ ์ขอ้ตกลง ในการดูแลส่ิงต่างๆเหล่านั้นในชุมชนให้อยูไ่ดแ้ละพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื เป็นธรรม  โดยร่วมกบัภาคส่วนอ่ืนๆในสังคม  เพื่อใหเ้กิดชุมชนท่ีดีไดใ้นสังคมท่ีดีดว้ย 

1.6.3  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง ส่ิงที่มีอยู่ในธรรมชาติของ

ระบบนิเวศน์แม่นํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ 

1.6.4  วถิชีีวติ  (Way of Life)  หมายถึง ความเป็นอยูใ่นชีวติประจาํวนัของชุมชนลุ่มนํ้ าโขง  

จงัหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัสายนํ้า 

1.6.5  วฒันธรรม (Culture) หมายถึง  วิถีชีวิตที่งดงาม มีแบบแผน อนัแสดงถึงความเจริญ

งอกงามทั้งทางวตัถุและจิตใจ ซ่ึงสั่งสมและสืบทอดต่อกนัมาเป็นเวลานาน ของชุมชนลุ่มนํ้ าโขง 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

1.6.6  ชุมชนคนลุ่มนํา้โขง จังหวดัอุบลราชธานี หมายถึง  ชุมชนในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี

ทีมี่วถีิชีวติ วฒันธรรม ผกูพนัและใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศน์ของแม่นํ้ าโขง  (ในการศึกษาคร้ังน้ี

เลือกศึกษาจาก  บา้นสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร  บา้นดงนา อาํเภอศรีเมืองใหม่ และบา้นคนัท่าเกวียน   

บา้นท่าลง้  บา้นตามุย  บา้นกุ่ม  อาํเภอโขงเจียม) 
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1.6.7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง การเขา้ไปมีส่วนร่วมของภาคส่วน

ต่างๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคประชาชนในทอ้งถ่ินในการวางแผน ใช้ประโยชน์ 

บาํรุงรักษา  ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 

1.6.8  การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวถิีชีวติ  หมายถึง  การเขา้ไปมีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือกระทาํการใดๆ เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม 

และวถีิชีวติทีมี่อยู ่ใหส้ามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งดีและย ัง่ยืน  พร้อมทั้งต่อตา้นส่ิงต่างๆที่จะเขา้มา

ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวถีิชีวตินั้นดว้ย 

1.6.9  เขือ่น (Dam)  หมายถึง กาํแพงที่ถูกสร้างข้ึนขวางกั้นแม่นํ้ า  ซ่ึงมีทั้งประเภทที่สร้าง

จาก ดิน  หิน หรือ คอนกรีต  เขื่อนจะขวางกั้นการไหลของนํ้ าและก่อให้เกิดทะเลสาบที่เรียกว่า 

“อ่างเก็บนํ้ า” ข้ึน  นํ้ าที ่ข ังอยู่ในอ่างเก็บนํ้ าสามารถนําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  การ

ชลประทาน  การผลิตนํ้ าด่ืม  ประโยชน์ในการเดินเรือ  การควบคุมนํ้ าท่วม  การประมง หรือเพือ่

การนนัทนาการ  ซ่ึงเขื่อนบางแห่งถูกสร้างข้ึนเพือ่ประโยชน์มากกวา่หน่ึงอยา่ง (อวีวา่ อิมฮอฟ, ซู

ซาน หวอ่ง และแอน แคทริน ชไนเดอร์, 2549: 1) 

1.6.10  ฝาย (Check Dam)  หมายถึง  ส่ิงก่อสร้างขวางหรือกั้นทางนํ้ า ซ่ึงปกติมกัจะกั้นลาํ

ห้วยลาํธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นตน้นํ้ า หรือพื้นที่ที่มีความลาดชนัสูงให้สามารถกกัตะกอนอยู่

ได ้และหากช่วงท่ีนํ้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของนํ้าใหช้า้ลง และกกัเก็บตะกอนไม่ให้ไหล

ลงไปทับถมลํานํ้ าตอนล่าง ซ่ึงเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้ าได้ดีมากวิธีการหน่ึง  เป็นแนว

พระราชดาํริ ทฤษฎีการพฒันาและฟ้ืนฟูป่าไม ้โดยการใชท้รัพยากรที่เอ้ืออาํนวยสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ

กนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงเสนออุปกรณ์อนัเป็นเคร่ืองมือทีจ่ะใชป้ระโยชน์ในการ

อนุรักษฟ้ื์นฟูป่าไมที้่ไดผ้ลดีโดยใชฝ้ายกั้นนํ้ า หรือเรียกวา่ Check Dam หรืออาจเรียกวา่ “ฝายชะลอ

ความชุ่มช้ืน” ก็ไดเ้ช่นกนั 

รูปแบบและลกัษณะฝายนั้น ไดพ้ระราชทานพระราชดาํรัสวา่  

 

ให้พิจารณาดาํเนินการสร้างฝายราคาประหยดั โดยใชว้สัดุราคาถูกและหาง่ายใน

ทอ้งถ่ิน เช่น แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องนํ้ ากบัลาํธารขนาดเล็กเป็น

ระยะๆ เพื่อใชเ้ก็บกกันํ้าและตะกอนดินไวบ้างส่วน โดยนํ้าท่ีกกัเก็บไวจ้ะซึมเขา้ไป

ในดินทาํใหค้วามชุ่มช้ืนแผข่ยายออกไปทั้งสองขา้ง ต่อไปจะสามารถปลูกพนัธ์ุไม้

ป้องกนัไฟ พนัธ์ุไมโ้ตเร็วและพนัธ์ุไมไ้ม่ทิ้งใบ เพื่อฟ้ืนฟูพื้นที่ตน้นํ้ าลาํธารให้มี

สภาพเขียวชอุ่มข้ึนเป็นลาํดบั  
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พระราชดาํรัสเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2521 ณ อาํเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  (กรม

อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพชื.  สาํนกัอนุรักษแ์ละจดัการตน้นํ้า, 2554) 

1.6.11  โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม  หมายถึง  โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าฝายบา้นกุ่ม ท่ี

นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทยไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจ

เกี ่ยวกับความร่วมมือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยลาว กับนายทองลุน  สีสุลิด รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศลาว ในวนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551   ซ่ึงทั้ง

สองฝ่ายเห็นชอบให้  บริษทัอิตาเลียนไทย  จาํกัด  (มหาชน)  ทาํการศึกษาความเป็นไปได้ใน

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายบา้นกุ่ม  ปัจจุบนัสถานะของการสร้างเขื่อนถูกระงบัการศึกษาความ

เป็นไปได ้เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ีไม่ไดรั้บแจง้ขอ้มูลจากทางส่วนกลางในเร่ืองโครงการ  

และมีแรงต่อตา้นโครงการน้ีจากชาวบา้น นกัวชิาการ เอน็จีโอ จาํนวนมาก 

ในช่ือโครงการดงักล่าว ใช้คาํว่า “ฝาย”  (Check Dam) แต่ในงานวิจยัเล่มน้ี จะใช้ คาํว่า 

“เข่ือน”  เพราะเมื่อพิจารณาจากความหมายของคาํว่า “ฝาย” ดงัได้ให้ความหมายไวจ้าก สํานัก

อนุรักษ์และจดัการต้นนํ้ า  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช พบว่า “ฝาย”  เป็นเพียง

ส่ิงก่อสร้างขวางหรือกั้นทางนํ้ า ซ่ึงปกติมกัจะกั้นลาํห้วยลาํธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นตน้นํ้ า แต่

กรณีของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าบา้นกุ่มเป็นการสร้างข้ึนเพือ่กั้นลาํนํ้ าโขง ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าที่มีขนาด

ใหญ่ และกระแสนํ้ าไหลแรง อีกทั้ง “Check Dam”  ในความหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ทรงใช ้คือ “ฝายชะลอความชุ่มช้ืน”  ในกรณีของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าบา้นกุ่ม มิไดมี้วตัถุประสงค์

หลกัเพือ่ใหเ้ป็นฝายชะลอความชุ่มช้ืน แต่เป็นการสร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า   

นอกจากนั้นการใช้คาํว่า “ฝาย” ของหน่วยงานรัฐ เป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อตา้นจาก

นกัพฒันาเอกชนเท่านั้น  ดงัที่ พล.ร.ท.โรจน์ วิภติัภูมิประเทศ อดีตประธานกรรมาธิการการทหาร 

สภาผูแ้ทนราษฎร  ไดเ้สนอไวว้า่  (ประชาไท, 2548) 

 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้คาํว่า “เขื่อนขั้นบนัได” และใช้คาํว่า “ฝายขั้นบนัได” แทน  

เน่ืองจากคณะกรรมาธิการการทหาร ซ่ึงเป็นผูเ้ร่ิมตน้โครงการน้ีกบัคณะทาํงาน

ของศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ไดน้าํเสนอโครงการน้ีแก่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

และกระทรวงพลงังานตั้งแต่ตน้ปี 2547 โดยใชค้าํวา่ ฝาย เพือ่หลีกเล่ียงการต่อตา้น

จากบรรดาองคก์รพฒันาเอกชน 

 

ดว้ยเหตุผลทั้งหมดทีก่ล่าวมา  ในงานวิจยัเล่มน้ี จึงจะใช ้คาํวา่ “เข่ือน”  ไม่ใช้คาํวา่ “ฝาย”  

ตามช่ือโครงการท่ีเป็นทางการ 



 

 

บทที่ 2 
 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความต่ืนตัวของคนลุ่มนํ้าโขง  จังหวัดอุบลราชธานี  ด้านสิทธิ

ชุมชน ในการปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  จากโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือน

บ้านกุ่ม”  ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง   

2.1.1  แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง(The Concept of Political Participation) 

2.1.2  แนวคิดเร่ืองความต่ืนตัวทางการเมือง ( The Concept of Political Awareness) 

2.1.3  แนวคิดเร่ืองสิทธิชุมชน  (The Concept of Community Right) 

2.1.4  แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (The Concept of  Management 

Natural Resouce) 

2.1.5  แนวคิดเร่ืองการพัฒนา  (The Concept of  Development) 

2.1.6  แนวคิดเร่ืองขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม(The Concept of Social Movement) 

2.1.7  แนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางการเมือง(The Concept of Political Communication) 

2.2  โครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1  ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1.1  แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง (The Concept of Political  Participation) 

          2.1.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

          การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่าน  สุจิต  บุญบงการ (2537) 

ไดใ้ห้ความหมายของ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” ไวว้า่ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลมีจุดประสงค์

เพื่อมีอิทธิพลในกระบวนการตดัสินใจของรัฐบาล  โดยมีลกัษณะท่ีน่าสนใจหลายประการ คือ 

          ประการแรก การมีส่วนร่วมทางการเมืองในความหมายน้ีเป็นเร่ืองของกิจกรรมไม่ใช่

ทศันคติ ไม่ใช่เป็นเร่ืองของความคิด ความรู้สึก หรือความเช่ือทางการเมือง ดงันั้นจึงตอ้งแยกออก

ใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนัความสับสนในการวเิคราะห์   ประการท่ีสอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองน้ีเรา

ใชส้ําหรับบุคคลธรรมดา ส่วนนกัการเมืองหรือผูน้าํทางการเมืองนั้น  เรียกไดว้า่เป็นงานอาชีพของ

เขา   ประการที่สาม    การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเร่ืองของการแสดงออก   เพื่อให้มีผลต่อการ

ตดัสินใจของรัฐบาลหรือผูน้าํประเทศ   ถา้นกัศึกษาชุมนุมประทว้งในมหาวิทยาลยัเพื่อไล่อธิการบดี

ออกจากตาํแหน่ง   จะไม่ใช่เร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองจนกว่านกัศึกษาจะใช้การประทว้งน้ี

กดดนัรัฐบาลหรือผูน้าํทางการเมืองให้ช่วยบีบบงัคบัให้อธิการบดีลาออก    ดงันั้น  การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองจึงควรเป็นเร่ืองของความพยายามที่จะมีผลต่อการตดัสินใจของรัฐบาล  สนบัสนุน

รัฐบาล  เปล่ียนแปลงผูน้าํรัฐบาล   ปกป้องหรือเปล่ียนแปลงสถาบนัทางการเมืองต่าง ๆ  การมีส่วน

ร่วมทางการเมืองจึงเป็นไดท้ั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย   สันติและรุนแรง   ความประสงคที์่จะ

ผลกัดนัรัฐบาลน้ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงที่สร้างหรือริเร่ิมข้ึนจากตวัผูมี้ส่วนร่วมเอง   แต่อาจจะมาจาก

ผูอ่ื้น รวมทั้งจากผูน้าํทางการเมืองเองไดด้ว้ย  ประการสุดทา้ย    การมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจไม่

มีผลเปล่ียนแปลงต่อการตดัสินใจของผูน้าํหรือรัฐบาลแต่อยา่งใด   แมว้า่ผูมี้ส่วนร่วมมีวตัถุประสงค์

กดดนัรัฐบาล   โดยผลจะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัอาํนาจทางการเมืองของผูมี้ส่วนร่วมซ่ึงมกัมี

อาํนาจทางการเมืองไม่มากนกัและไม่สามารถผลกัดนัการตดัสินใจของรัฐบาลไดต้ลอดเวลาและใน

ทุก ๆ เร่ือง 

          นอกจากนั้น ศูนยส่์งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยั  (2548)  และ  Myron  Weiner  (อา้ง

ถึงใน  วสิุทธ์ิ  โพธ์ิแท่น, 2550: 50)  ก็ไดใ้ห้ความหมายที่สอดคลอ้งกนัวา่  “การมีส่วนร่วมทางการ

เมือง”  หมายถึง การกระทาํใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดโดยความเต็มใจ ไม่วา่จะประสบผลสําเร็จหรือไม่ และ

ไม่วา่จะมีการจดัการอยา่งไร  เป็นระเบียบหรือไม่ และไม่วา่จะเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือต่อเน่ืองกนั 

จะใชว้ิธีที่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อผลในการมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อ
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การบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผูน้าํทางการเมืองของรัฐบาล ไม่วา่จะเป็นในระดบัทอ้งถ่ิน

หรือระดบัชาติ    

          จากนิยามขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” ไดว้่า 

คือ  “การกระทาํใดๆที่เกิดข้ึนดว้ยความสมคัรใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพือ่ให้เกิดอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจของรัฐบาลหรือมีผลต่อนโยบายต่างๆของรัฐ” 

           2.1.1.2  รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

          รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง  สุจิต  บุญบงการ (2537) ไดก้ล่าวว่า  ในระบบ

การเมืองประชาธิปไตย    การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีหลายรูปแบบ   แต่ทุกรูปแบบเป็นเร่ืองของ

ความสมคัรใจ   ปราศจากการบงัคบั   รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  อาจมีตั้งแต่รูปแบบ

เล็ก ๆ แคบๆ  เช่น  การแสดงความคิดเห็น  การอภิปรายทางการเมือง  การเขียนจดหมายแสดงความ

คิดเห็นถึงนักการเมือง  ไปจนถึงรูปแบบที่มีนํ้ าหนกักวา้งขวางข้ึน  เช่น  การไปลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง  การช่วยผูส้มคัรรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  การชุมนุมประทว้ง การเดินขบวน  การวิ่งเตน้   

เพื่อใหผู้น้าํทางการเมืองออกกฎหมายหรือยอมรับในนโยบายที่ตนเรียกร้อง  (Lobbying)  ตลอดจน

การเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองกลุ่มหรือองคก์ารทางการเมืองทั้งหลาย     

          ซ่ึงงานของ วสุิทธ์ิ  โพธ์ิแท่น  (2550: 51-61)  ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดรูปแบบของการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน โดยแบ่งเป็น  3 รูปแบบพื้นฐานที่สําคญั คือ   หน่ึง  การเลือกตั้ง 

(Election)  ในที่น้ีหมายความรวมถึง กิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซ่ึง

ตวัแทนของประชาชน  ท่ีประชาชนผูเ้ลือกตั้ง (Voters)  ใชดุ้ลยพินิจเลือกตวัแทนของตนจากบรรดา

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งที่หลากหลาย (Candidates) เพือ่ให้ผูไ้ดรั้บเลือกไปดาํรงตาํแหน่งและทาํหน้าที่

อย่างใดอย่างหน่ึงแทนประชาชน  สอง  การมีส่วนร่วมในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มผลประโยชน์ 

(Interest Group) หรือกลุ่มอิทธิพล (Pressure Group)  กลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั ทาํกิจกรรม

ร่วมกนัน้ี เรียกว่า “กลุ่มผลประโยชน์”  เมื่อกลุ่มผลประโยชน์เสนอขอ้เรียกร้องของกลุ่มตนต่อผูมี้

อาํนาจตดัสินใจทางการเมืองให้ตอบสนองความตอ้งการนั้น เท่ากบักลุ่มไดท้าํการ “กดดนั” หรือ  

Put  Pressure  ต่อผูมี้อาํนาจดงักล่าว จึงเรียกช่ือไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่เป็น  “กลุ่มอิทธิพล” หรือ “กลุ่ม

กดดนั”    สาม  การมีส่วนร่วมในการรวมตวักนัเป็นพรรคการเมือง (Political  Party)  เพือ่มุ่งแข่งขนั

กนัไปมีอาํนาจทางการเมืองและการปกครองของรัฐ โดยพรรคการเมืองเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ี

รวบรวมคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองคลา้ยคลึงกนัมาอยู่ร่วมกนัเพือ่รวบรวมขอ้เรียกร้องตอ้งการ

ดา้นต่างๆของคนในสังคมมาจดัทาํเป็นนโยบาย  โดย ศูนยส่์งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยั  (2548)  

ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทีมี่ส่ิงที่เพิ่มเติมเขา้มา เกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองแบบเขา้กลุ่มในเมืองไทย ซ่ึงมี 3 กลุ่ม คือกลุ่มหรือองค์กรของกรรมกร กลุ่มหรือ
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องคก์รชาวนา  พรรคการเมือง  และกิจกรรมท่ีใชค้วามรุนแรง และอาจเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย   

ไดแ้ก่  การประทว้งและการลอบทาํร้ายบุคคลสาํคญัทางการเมือง  เช่น การด่าวา่นกัการเมือง การทาํ

ร้ายร่างกายดว้ยการชกต่อย การลอบสังหาร เป็นตน้    

          นอกจากนั้นยงัมีงานทีเ่สนอถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลกัษณะการมีส่วนร่วม

ในโครงการของรัฐ  คือ  Arnstein และ คนึงนิจ  ศรีบวัเอ่ียมและคณะ  โดย Arnstein (อา้งถึงใน  ปาริ

ชาติ  สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549: 19-21)  ได้ระบุระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาเป็น  8 ระดบั คือ   

          ขั้นท่ีหน่ึง  การจดัการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานจะ

จดัการกบัเร่ืองราวต่างๆแบบเบด็เสร็จ โดยไม่จาํเป็นใหป้ระชาชนรับรู้เร่ืองราว    

          ขั้นท่ีสอง  การบาํบดัรักษา  (Therapy)  หน่วยงานจะเชิญชวนประชาชนให้เขา้ร่วม

รับฟังและร่วมตดัสินใจ  แต่หน่วยงานไม่ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการตอบขอ้ซักถามของประชาชน

อยา่งจริงจงั    

          ขั้นท่ีสาม  การร่วมให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานมกัทาํหน้าท่ีเชิญชวน

ตวัแทนประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ร่วมรับฟัง  แต่หน่วยงานไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัความรู้สึก หรือ

ทศันะต่างๆของประชาชนอยา่งแทจ้ริง    

          ขั้นท่ีส่ี  การร่วมให้คาํปรึกษา (Consultation) ประชาชนให้ข้อมูลและนําเสนอ

ขอ้คิดเห็นต่างๆ  แต่อาํนาจในการตดัสินใจยงัอยูใ่นมือของหน่วยงานราชการ    

          ขั้นท่ีห้า  การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (Placation) ประชาชนเร่ิมมีโอกาสจุด

ประเด็นเร่ืองราวต่างๆท่ีตนเห็นวา่สาํคญัและมีบทบาทในการให้ขอ้คิดเห็นและนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ

จากมุมมองและจุดยืนของตน  แต่หน่วยงานยงัคงสงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจเอาไวเ้ป็นภารกิจของ

องคก์ร 

          ขั้นท่ีหก  การร่วมเป็นพันธมิตร (Partnership) ประชาชนเร่ิมเข้ามาใกล้ชิดกับ

หน่วยงานและเร่ิมมีอํานาจในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย ้งต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นให้

หน่วยงานตดัสินใจบนพื้นฐานของการพิจารณาขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

          ขั้นท่ีเจด็  การส่งตวัแทนเขา้ร่วมสิทธิในการตดัสินใจ  (Delegated  Power)  ประชาชน

ส่วนหน่ึงไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้ไปทาํหน้าที่เป็นตวัแทน เพื่อออกความเห็น  นาํเสนอขอ้โตแ้ยง้

และมีสิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตดัสินใจเชิงนโยบายต่างๆ 

          ขั้นท่ีแปด  การควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อาํนาจในการ

ตดัสินใจทั้งหมดอยู่ในมือประชาชน  โดยหน่วยงานต่างๆมกัทาํหน้าที่ด้านการสนับสนุนขอ้มูล

ข่าวสารประกอบการตดัสินใจของประชาชน 
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          คนึงนิจ  ศรีบวัเอ่ียมและคณะ  (อา้งถึงใน  บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ และถวิลวดี  บุรีกุล, 

2548: 29-30) ไดเ้รียงลาํดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากตํ่าสุดไปหาสูงสุดไวเ้ช่นกนั  ไดแ้ก่  หน่ึง  

ระดบัการให้ขอ้มูล  คือมีการให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ  

แต่ไม่เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นใดๆ   สอง  ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน  คือ 

ผูว้างแผนโครงการเชิญชวนใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ไดข้อ้มูลมากข้ึน  มีการประเมิน

ขอ้ดีขอ้เสียชดัเจนยิ่งข้ึน   สาม  ระดบัการปรึกษาหารือ  เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู ้

วางแผนโครงการและประชาชน  เพื่อประเมินความกา้วหน้าหรือระบุประเด็นขอ้สงสัยต่างๆ  ส่ี  

ระดบัการวางแผนร่วมกนั เป็นการมีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกวา้งมากข้ึน  มีความรับผดิชอบร่วมกนัใน

การวางแผนเตรียมโครงการและผลที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ   ห้า  ระดบัการร่วมปฏิบติั  

เป็นระดบัที่ผูรั้บผิดชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนัดาํเนินโครงการ เป็นขั้นการนาํโครงการไป

ปฏิบติัร่วมกนัเพือ่ให้บรรลุตามวตัถูประสงค์ท่ีวางไว ้  หก  ระดบัการควบคุมโดยประชาชน  เป็น

ระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อแกข้อ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เช่น การทาํประชามติ 

เป็นตน้ 

          จากรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทีมี่การแบ่งประเภทเป็นหลายๆรูปแบบ 

ดงัที่ไดก้ล่าวมา   ทาํให้ไดเ้ห็นถึงความหลากหลายของวิธีการ  รวมถึงช่องทางในการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมทางการเมือง  อนัจะทาํให้สามารถนาํไปวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนคนลุ่ม

นํ้าโขง จงัหวดัอุบลราธานี วา่มีรูปแบบในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กรณีการเรียกร้องสิทธิชุมชน

ของตนอย่างไร   ซ่ึงลกัษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองดงักล่าว ก็จะไดแ้สดงถึงความต่ืนตวัดา้น

สิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้าโขงท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

 

2.1.2  แนวคิดเร่ืองความตื่นตัวทางการเมือง (The Concept of Political Awareness)  

          2.1.2.1  ความหมายของความต่ืนตวัและความต่ืนตวัทางการเมือง 

                       1)  ความหมายและระดบัของความต่ืนตวัทางการเมือง 

                       ความหมายของอาการตื่นตวั จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้

ความหมายของคาํว่า  ต่ืนตวั   คือ  “ไหวทนัเหตุการณ์, รู้ตวัทนัเหตุการณ์”  (พจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)   ส่วนความหมายของ ความต่ืนตวั  (Attentiveness)   คือ ความเอาใจใส่

ต่อเหตุการณ์และปรับตวัเพื่อรับสถานการณ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว (ฟรีออนไลน์พจนานุกรม, 2554) อีก

ความหมาย (Alertness) คือ ความระมัดระวงั ,  ความระวงั ,  การเตรียมพร้อม (ฟรีออนไลน์

พจนานุกรม, 2554) และความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาดขาดความกระฉบักระเฉง 

มีความฉบัไวในการปฏิบติังาน ทนัต่อเหตุการณ์  ความต่ืนตวัเป็นลกัษณะที่แสดงออกทางกาย แต่
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ไม่ตื่นตูม เป็นพลงัทางจิตที่จะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน รู้จกัใช้ดุลยพินิจทีจ่ะ

พิจารณาส่ิงต่างๆ หรือเหตุต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (ศิริพงษ ์ ศรีชยัรมยรั์ตน์, 2554)    

                       นอกจากนั้นในเร่ืองของสภาพความต่ืนตวั (Alert – มีสติ)   วิจารณ์ พานิช  

(2549)  ไดก้ล่าวถึงวา่  สภาพต่ืนตวั หรือการเจริญสติ เกิดข้ึนในขณะเล่าเร่ือง (Storytelling)    ขณะ

ฟังอยา่งลึก อยา่งตั้งใจ (Deep listening) และขณะถามอยา่งช่ืนชม (Appreciative inquiry)  โดยความ

ตื่นตวัจะกระตุน้สมอง ทาํให้สมองกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลา  เพิ่มพลงัการสังเกต (Power of 

Observation)  สมองท่ีต่ืนตัว จะเปิดรับได้ดีกว่าสมองที่เฉื่อยชา ต่ืนตัวต่อกระแสโลกาภิวตัน์     

ต่ืนตวัต่อความหลอกลวงของโลกทุนนิยม  ต่ืนตวัต่อการเมืองแบบสร้างภาพ ต่ืนตวัต่ออารมณ์

ความรู้สึกของตนเอง ไม่หลงไปตามกระแสลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จนขาดสติ  และสุดยอดของการ

ต่ืนตวั คือการต่ืนตวัในระดบัปัญญา  

                        ส่วนการสร้างความต่ืนตวัในชุมชน  ฟิล บาร์เทิล (2553)  ไดก้ล่าวถึงไวว้่า  

เร่ิมตน้โดยการเรียกประชุมสาธารณะ  เรียกสมาชิกทั้งหมดมาร่วมประชุม   แต่อาจพบแนวโนม้วา่มี

บางคนเท่านั้นทีส่นใจเขา้ร่วมประชุม  ส่ิงที่ตอ้งทาํ คือ ตอ้งทาํให้ผูห้ญิงเขา้ร่วม และทาํให้คนบาง

กลุ่มที่ตอ้งการแรงกระตุน้ เช่น เยาวชน, คนพิการ, ชนกลุ่มนอ้ย, คนข้ีอาย, คนที่นบัถือศาสนากลุ่ม

นอ้ย, คนท่ีไม่รู้หนงัสือ, คนจนมากๆ  และกลุ่มท่ีมีเสียงขา้งนอ้ยในชุมชน เขา้มาร่วม  เม่ือประชุมจะ

เร่ิมพูดเก่ียวกบัปัญหาของชุมชน และถามเกี่ยวกบัความเร่งด่วนของปัญหา แต่อาจจะมีแนวโน้มที่

ชุมชนอาจคิดไปวา่จะมีคนแกปั้ญหาให้กบัพวกเขา  ซ่ึงตอ้งแกไ้ขทาํความเขา้ใจกบัขอ้สรุปนั้นใหม่

วา่ คนในชุมชนตอ้งแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง  

                        จากนิยามขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของ ความต่ืนตวัทางการเมืองได้

วา่  คือ  ความระมดัระวงั เอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะกระทบหรือละเมิดต่อสิทธิของตนหรือ

ของกลุ่มตนที่เคยได้รับหรือควรจะได้รับ  โดยนอกจากจะระมดัระวงัและเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์

ดงักล่าวแล้ว  ยงัอาจดาํเนินการหรือเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิหรือผลประโยชน์ทางการเมือง

ดงักล่าวดว้ย 

                        2)  ระดบัของความต่ืนตวัทางการเมือง 

                        ความตื่นตวัทางการเมือง  ตามแนวคิดของ Alex Hutchinson (2550)  ซ่ึง

ศึกษาความต่ืนตวัทางการเมืองของคนอเมริกนั  พบวา่ มี  5  ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

                        หน่ึง  คนไม่ รู้หนังสือหรือการศึกษาตํ่ า  คนกลุ่มน้ีจะไม่ รู้ว่าใครเป็น

ประธานาธิบดีหรือผูป้กครองในพื้นที่ที่เขาอยู ่ ถึงแมเ้ขาจะเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้นเสมอ  พวก

เขาไม่ดูข่าว ไม่มีความรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหาต่างๆในทางการเมืองและไม่รู้ความแตกต่างระหวา่ง

พรรคการเมืองแต่ละพรรค   ท่ีสาํคญัคือพวกเขาเหล่าน้ีจะไม่เลือกตั้ง 
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                         สอง  คนไม่มีขอ้มูลหรือมีขอ้มูลดา้นเดียว  คนกลุ่มน้ีจะถูกจดัไวใ้นประเภท

สุดโต่ง  และมีปัญหาทางดา้นอารมณ์   พวกเขามกัจะไม่มีขอ้พิสูจน์เกี่ยวกบัมุมมองความคิดของ

พวกเขาและนิยมความลาํเอียงเกลียดชัง มกัจะรู้น้อยเกี่ยวกบัมุมมองของคนอื่นๆ  และจะมีความ

ต่ืนตวันอ้ยในเร่ืองระบบราชการ เนน้เฉพาะในส่ิงท่ีเกลียด และจะช่ืนชอบอยา่งมากเก่ียวกบัมุมมอง

ของพวกเขาเอง   

                          สาม  คนทัว่ไป พวกเขาจะรู้ว่าใครบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รู้ในบาง

ประเด็นปัญหาและสามารถบอกความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองต่างๆได้   ซ่ึงอาจจะมี

แรงจูงใจทางการเมืองในหน่ึงหรือสองประเด็น การเลือกผูส้มคัรของพวกเขาข้ึนอยูก่บัขอ้เรียกร้อง

ส่วนบุคคลมากกวา่การสังกดัพรรค  พวกเขาจะโอนเอียงไปในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยั  ความไม่

รุนแรง  และคนกลุ่มน้ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเกือบทุกคร้ัง 

                           ส่ี  นกัเคล่ือนไหว  บุคคลกลุ่มน้ีมีความเก่ียวขอ้งและมีความตระหนกัเป็น

อยา่งดีในประเด็นปัญหาต่างๆทางการเมือง  โดยพวกเขาสามารถสาธยายรายละเอียดของเร่ืองราว

ภายในพรรคอื่น คนกลุ่มน้ีอ่านหนังสือเกี่ยวกบัการเมืองทาํให้ทนัต่อข่าวสารประจาํวนัและอาจ

เขียนบทความหรือบล็อกกับเกี่ยวกับเร่ืองการเมืองด้วย  พวกเขามีความต้องการในการติดต่อ

ทางตรงและคน้หาความหลากหลายของขอ้มูลที่เป็นไปได้ในทุกที่ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการสร้าง

พนัธมิตรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อข้อเรียกร้องของตน คนกลุ่มน้ีรู้จกัผูส้มคัรทุกคนและออกเสียง

ลงคะแนนในการเลือกตั้งทุกคร้ัง 

                           หา้  ผูเ้ช่ียวชาญ  คนกลุ่มน้ีเป็นหน่ีงในผูที้่สร้างข่าวสารทางการเมือง  โดย

อาจทาํงานในรัฐบาล รู้ปัญหาทั้งหมด รู้จกัผูส้มคัรทุกคนและบางคร้ังรู้ถึงอาํนาจหรืออิทธิพลของผู ้

เล่นทางการเมืองเป็นการส่วนตวั คนกลุ่มน้ีอาจจะผา่นการเลือกตั้งจาํนวนมาก พวกเขาเขา้ใจภาษา

ในการเจรจาต่อรองและสามารถใช้กลวิธีต่างๆกบัสถาบนัและองค์กรทางสังคมเมื่อจาํเป็น  ดงัที ่ 

Jane  Dudman  จากหนงัสือพิมพก์าร์เดียนกล่าวถึงคนกลุ่มน้ีวา่  “พวกเขานาํเสนอความรู้สึกให้เห็น

ถึงมุมมองที่แตกต่างกนัและวาระที่ซ่อนเร้น”   คนกลุ่มน้ีอาจปรากฏตวับนเวทีทอล์กโชว ์ พวกเขา

มักจะเขียนหนังสือทางการเมือง  และความคิดเห็นของพวกเขามีนํ้ าหนักในสังคมการเมือง 

นอกจากนั้นพวกเขามกัออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ังและยงัทาํเพื่อกิจกรรมสาธารณะต่างๆดว้ย 

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวทาํให้ทราบความหมายและลกัษณะความตื่นตวัทาง

การเมืองในระดบัต่างๆ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการนาํมาวิเคราะห์ความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนของ

ชุมชนคนลุ่มนํ้าโขงจงัหวดัอุบลราชธานีต่อกรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม 
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2.1.3   แนวคดิเร่ืองสิทธิชุมชน  (The Concept of  Community  Right) 

           2.1.3.1  ความหมายของสิทธิชุมชน 

           ในประเทศไทยมีผูใ้หค้วามหมายของสิทธิชุมชนไวห้ลายท่าน  โดย นิธิ เอียวศรีวงศ ์ 

(2550)  ไดใ้หค้วามหมายของ “สิทธิชุมชน” ไวว้า่  คือ “สิทธิในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม”  

โดยการมีส่วนร่วมกบัสิทธิชุมชนเป็นเร่ืองเดียวกนั ไม่สามารถจะพูดโดยไม่เอามาเกี่ยวพนักนัได ้   

ส่วน เสน่ห์ จามริก  (2547)   ไดใ้ห้ความหมายของ  “สิทธิชุมชน”  ไวว้า่  คือ การให้ชุมชนชาวบา้น

มีสิทธิในการเลือกอนาคตของตวัเอง เป็นตวัของตวัเอง เป็นอิสระโดยตวัเอง  ในสถานการณ์

ปัจจุบนั ชาวบา้นจาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้ชุมชนที่เขาอยู่ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ตอ้ง

เช่ือมส่ิงที่มีอยูก่บัความตอ้งการ ความคาดหวงัจากโลกภายนอก  รู้เท่าทนัที่จะปกป้องสิทธิของตน 

ในขณะเดียวกนั ก็ใชสิ้ทธิท่ีจะพิสูจน์ใหโ้ลกเห็นวา่ตนสามารถทาํประโยชน์ใหก้บัโลกได ้อยา่งนอ้ย

ทีสุ่ดก็คือปกปักรักษาทรัพยากรของโลกไว ้ นอกจากนั้นชาวบา้นตอ้งสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมที่จะทาํ

วิจยั  และยินดีที่จะร่วมมือทาํส่ิงต่างๆเพือ่ที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเป็นประโยชน์ย ัง่ยืน   

ขณะเดียวกนั  ยศ  สันตสมบติั (2536: 43) ก็ไดใ้ห้ความหมายของ “สิทธิชุมชน”  ไวว้า่  ไม่ใช่ระบบ

กรรมสิทธ์ิตามที่เราเขา้ใจกนัตามกฎหมายตะวนัตก  แต่เป็นสิทธิในการใช้ประโยชน์ ซ่ึงดาํรงอยู่

ควบคู่กบัหนา้ที่ในการดูแลรักษาและเป็นกฎเกณฑ์พ้ืนฐานของการจดัการทรัพยากรโดยชุมชนมา

แต่เดิม  การรับรองสิทธิชุมชนจึงเป็นการส่งเสริมและพฒันารากเหงา้ของประชาธิปไตยในระดบั

รากฐาน 

           ส่วน  สนัน่ ชูสกุล  (อา้งถึงใน  มหาสุรารินทร์: 2550)  ไดใ้ห้ความหมาย  “สิทธิ

ชุมชน”  ไวว้า่  สิทธิของชุมชน เป็นอาํนาจอนัชอบธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงไดอ้ยา่งถูกตอ้งชอบธรรม 

ผูอ่ื้นตอ้งยอมรับ จะละเมิดหรือลิดรอนมิได ้ นอกจากนั้น บุญยิ่ง ประทุม (2551) ก็ไดใ้ห้ความหมาย  

“สิทธิชุมชน”  ไวว้่า  คือ ขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม หรืออาจพฒันาสู่ความเป็นสถาบนัร่วมกนั

ของกลุ่มคนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การจดัการทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ กลุ่มคน

ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ทางสังคมร่วมกนั หรือเป็น “ชุมชน” ลกัษณะชุมชนนั้นมิไดย้ึดติดกบัชุมชน

หมู่บ้าน อนัเป็นรูปแบบการปกครองของรัฐ แต่เป็นเครือข่ายทางสังคมของผูค้นที่มีวฒันธรรม

ร่วมกัน อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือมีแบบแผนการผลิต ระบบ

เศรษฐกิจเกี่ยวขอ้งกนั ซ่ึงไม่ได้จาํกดัแค่ชุมชนชนบท แต่ขยายครอบคลุมถึงเมือง เป็นเครือข่าย

ทอ้งถ่ิน หรืออาจจะเป็นชุมชนในจินตนาการ ทีผู่ค้นสัมพนัธ์ผ่านส่ือ หรือนิยามว่าเราเป็นพวก

เดียวกนั มีความสัมพนัธ์ผา่นสิทธิร่วมกนั เช่น คนชรา คนพิการ คนชายขอบ เป็นตน้  

           จากการนิยามขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของ “สิทธิชุมชน” ไดว้า่  คือ  “สิทธิ

อันชอบธรรมของชุมชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ใช้ประโยชน์ หรือ จัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม ในชุมชน  พร้อมทั้งสร้างกฎเกณฑ์ ขอ้ตกลง ในการดูแลส่ิง

ต่างๆเหล่านั้นในชุมชนให้อยู่ได้และพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นธรรม  โดยร่วมกบัภาคส่วนอื่นๆใน

สังคม  เพื่อใหเ้กิดชุมชนท่ีดีไดใ้นสังคมท่ีดีดว้ย” 

           2.1.3.2  แนวคิดวา่ดว้ยสิทธิชุมชน 

           แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิชุมชน มีผูน้าํเสนอไวห้ลายสาํนกั  ซ่ึงไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร  

(อา้งถึงใน  ผาสุก  พงษไ์พจิตร: 2545, 21) ไดก้ล่าวถึงเก่ียวกบัสิทธิชุมชนไวว้า่ วาทกรรมวฒันธรรม

ชุมชนเป็นขบวนการทางสังคมที่มีฐานอยูบ่นชุมชนชนบท ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนทางเลือกการพฒันา

ให้แตกต่างไปจากแนวทางของกระแสหลัก  เพือ่ปกป้องสิทธิชุมชนจากการรุกคืบของแนวคิด

ปัจเจกบุคคลภายใตร้ะบบตลาดเสรี  พวกเขาฟ้ืนฟูความแข็งแกร่ง ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และ

วฒันธรรมของชุมชน ให้สังคมในวงกวา้งได้ยอมรับและเคารพในวฒันธรรม ระบบคุณค่า ภูมิ

ปัญญาของชุมชน  อนัเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีถูกกีดกนั กดข่ีจากสังคมใหญ่ 

           ส่วน  บณัฑูร  เศรษฐศิโรตม์ และคนอื่นๆ  (กฤษดารักษ์  แพรัตกุล และคนอื่นๆ, 

2547)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีเร่ืองสิทธิชุมชน วา่มีทฤษฎีหลกัสาํคญัสองทฤษฎี คือ  หน่ึง  ทฤษฎี

ทางกฎหมายธรรมชาติ  ซ่ึงถือว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและมีสิทธิสมบูรณ์ในผลที่ได้จากหยาดเหงื่อแรงงานของตน  

สิทธิดงักล่าวมีมาก่อนรัฐ  ถือเป็นสิทธิการครอบครองโดยประจกัษจ์ริง เป็นส่ิงยืนยนัในสิทธิของ

ชุมชนที่เกิดข้ึนและมีอยู่โดยสิทธิอนัเป็นธรรมชาติของมนุษย ์  สอง  ทฤษฎีทางกฎหมายสํานัก

ประวติัศาสตร์   ทฤษฎีน้ีถือว่ากฎหมายเป็นผลงานของประวติัศาสตร์และกฎหมายดั้ งเดิมนั้ น

แสดงออกในรูปจารีตประเพณี  ในประวติัศาสตร์กฎหมายดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไทย  ก่อนการเปล่ียนแปลงในสมยัรัชกาลที่ 5  สิทธิของราษฎรเหนือทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นสิทธิอิสระจากส่วนกลาง  เวน้แต่ กรณี  การเก็บภาษีอากร  การช้ีขาดขอ้พิพาท  และการบงัคบั

เวนคืน  ดงันั้นชุมชนสามารถพฒันากฎเกณฑ์  ประเพณี  ความเช่ือที่หลากหลายตามพื้นที่ในส่วนที่

เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนเอง  โดยรัฐก็ใหก้ารยอมรับประเพณีเหล่านั้น 

           ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  (ฐานขอ้มูล

การเมืองการปกครองแห่งสถาบนัพระปกเกลา้, 2554) ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบั สิทธิชุมชน ไวด้งัน้ี 

 

มาตรา ๖๖ บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม 

ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟจูารีตประเพณี ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดี

ของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

อนุรักษ์ บาํรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ดาํรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดล้อมท่ีจะไม่

ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อม

ไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสม 

การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะ

กระทาํมิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วย

ผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาที่

จดัการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้

ความเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินการดงักล่าว 

สิทธิของชุมชนทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพือ่ให้ปฏิบติัหน้าที่

ตามบทบญัญติัน้ี ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

 

         นอกจากนั้น  นิธิ  เอียวศรีวงศ ์ (2548: 104-108)  ไดก้ล่าววา่  โดยทัว่ไปในเมืองไทย 

เม่ือพูดถึง “ชุมชน”  คนทัว่ไปมกัจะนึกถึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกนัในพื้นที่ภูมิศาสตร์จุดใดจุดหน่ึง แต่

เมื่อความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนไทยปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนไป จึงจาํเป็นตอ้งคิดถึง “ชุมชน”  ท่ีเป็น

จริงในสังคมปัจจุบันไปพร้อมกันด้วย  นั่นคือ  การหมายถึง “ชุมชน”  ท่ีมีสํานึกถึง “ตวัตน”  

ร่วมกนัอนัหน่ึงและทาํกิจกรรมเพือ่บรรลุเป้าประสงค์เดียวกนัหรือมีเป้าประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกนั 

โดย “ตวัตน”  ดังกล่าวไม่ใช่ปัจเจกบุคคล  แต่เป็นหน่วยที่มีความลึกมากกว่าผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ เช่น มกัเกี่ยวพนัไปถึงโลกทศัน์ ชีวทศัน์  หรืออุดมคติร่วมกนั  เช่น ผูห้ญิง ในสมยัหน่ึง

ไม่ไดมี้สํานึก “ตวัตน”  ร่วมกบัผูห้ญิงคนอื่นๆ  แต่ต่อมาผูห้ญิงถูกปลุกเร้าหรือตื่นตวัในเร่ืองสิทธิ

และอาํนาจของ “ตวัตน” ใหม่  คือ ความเป็นผูห้ญิง  ซ่ึงมีความเป็นสากลขา้มความเป็นปัจเจกบุคคล

ออกไป  ผูห้ญิงจึงกลายเป็น “ชุมชน” ข้ึนมา  เป็นตน้   นอกจากนั้นไดเ้ช่ือมโยงถึงสิทธิชุมชนวา่ คน
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ไทยโบราณรู้จกัและคุน้เคยกบัสิทธิชุมชนมาก่อนสิทธิของปัจเจกชนดว้ยซํ้ า  แมไ้ม่มีรัฐธรรมนูญ

รองรับแต่ก็มีความเช่ือทางประเพณีและวฒันธรรมรองรับเอาไวอ้ย่างเขม้แข็ง รวมทั้งเร่ืองของการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสมบติักลางต่างๆดว้ย 

          ในเร่ืองของหลกัการของสิทธิชุมชน  มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ (2543, 35-40)  ไดมี้การ

กล่าวไว ้ดงัน้ี 

          หน่ึง  สิทธิชุมชน คือ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม หรืออาจพฒันาสู่ความเป็น

สถาบนัร่วมกนัของกลุ่มคน เกี่ยวกบัการจดัการทรัพยากร  การจดัการทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ

อ่ืนๆ 

           สอง  สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบสิทธิเชิงซ้อน  หมายถึง ภายใตข้อ้ตกลงจดัการร่วมของ

ชุมชนจะมีสิทธิหลายประเภทแต่สัมพนัธ์กนั  เช่น สิทธิการครอบครอง  สิทธิการใช้  สิทธิการ

จดัการ  สิทธิแต่ละประเภทถูกจดัข้ึนมาตามความสัมพนัธ์กนัภายใตค้วามเป็นชุมชน 

           สาม  สิทธิชุมชนมีลกัษณะเนน้การมีส่วนร่วม  ไม่กีดกนัการมีส่วนร่วมจากภายนอก 

แต่ก็สร้างเง่ือนไขหรือกฎกติกาควบคุมการใชจ้ากภายนอกไม่ใหล้ะเมิดสิทธิของชุมชน 

           ส่ี  อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยูบ่นหลกัพื้นฐานวา่ดว้ยความย ัง่ยืนและความเป็น

ธรรม  โดยใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บการแบ่งปันทรัพยากรอยา่งเป็น

ธรรม  การท่ีชุมชนจะอยูร่อดไดต้อ้งอยูบ่นพื้นฐานทรัพยากรท่ีย ัง่ยนื  ไม่ใช่บริโภคใหห้มดไป 

           หา้  สิทธิชุมชนบนเน้ือหาท่ีหลากหลาย    เร่ืองท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือการเคล่ือนไหวเร่ือง

ป่าชุมชนและสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากร  นอกจากนั้น ยงัมีอีกหลายมิติ เช่น  การเรียกร้อง

สิทธิในทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชนแออดั  กลุ่มออมทรัพย ์ เศรษฐกิจชุมชน  สิทธิสตรี  ประเด็นอตัลกัษณ์

ทางชาติพนัธ์ุ  เป็นตน้ 

           หก  สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญา้  ที่เกิดข้ึนใน

บริบทโครงสร้างทางอาํนาจในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน  การรวมศูนย์อาํนาจ  การครอบงาํทาง

วฒันธรรมทีก่ลืนความหลากหลายและกีดกนัชุมชนทอ้งถ่ินออกไปสู่ภาวะชายขอบ  สิทธิชุมชนจึง

เป็นการต่อสู้เพือ่ปรับสัมพนัธภาพทางอาํนาจ  โดยมีเป้าหมายหลกัเพือ่ผลกัดนัไปสู่ความเป็นพหุ

ลกัษณ์  สังคมประชาธิปไตยหรือสังคมท่ีเคารพความหลากหลาย 

          ในเร่ืองของ สิทธิชุมชนกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ (Community Rights on 

natural resources) ในมิตินิเวศวฒันธรรม (Cultural Ecology) นิเวศวิทยาการเมือง (Political 

Ecology) และแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  กฤษฎา บุญชยั  (2550)  ไดก้ล่าวถึงไวว้า่  

ประวติัศาสตร์ของแนวคิดสิทธิชุมชนฯ ดงักล่าวเกิดข้ึนในบริบท 2 ประการคือ   หน่ึง  การรวมศูนย์

อาํนาจของรัฐต่อการจดัการทรัพยากร ทั้งเพื่อความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและอาํนาจของรัฐ  สอง  การ
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แปลงทรัพยากรของสาธารณะและของชุมชนให้กลายเป็นปัจเจก เพือ่เปลี่ยนรูปให้เป็นสินคา้ใน

ระบบตลาดที่มีกลุ่มทุนผกูขาด   นอกจากนั้นไดก้ล่าววา่  การสูญเสียฐานทรัพยากรอนัเป็นฐานชีวิต

ของเกษตรกรและชุมชนทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้กิดปัญหาความยากจน การสูญเสียอตัลกัษณ์และศกัด์ิศรี เกิด

ความขดัแยง้ และทาํให้ความเป็นชุมชนแตกสลาย   ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการเคล่ือนไหวของขบวนการ

ชุมชนทอ้งถ่ินข้ึน  เพื่อร้ือฟ้ืน ปกป้องฐานทรัพยากรของตนเอง  การเรียกร้องสิทธิในรูปแบบต่างๆ

เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง โดยใช้ฐานคิดเชิงนิเวศการเมืองในการทาํความเขา้ใจปัญหาเชิงโครงสร้าง

ของการจดัการทรัพยากร และการต่อสู้ทางชนชั้นต่อปัญหาดงักล่าว   ขบวนการเคลื่อนไหวของ

ชุมชนไดอ้าศยัแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่เป็นหลกัสากล ซ่ึงอิงกบัหลกัสิทธิส่วนปัจเจกมาปรับ

สร้างใหม่เป็นสิทธิชุมชน และเช่ือมโยงแง่มุมสิทธิทางการเมืองเขา้กบัสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรมเข้าด้วยกนั   โดยมิติการต่อสู้ดังกล่าวมิได้จาํกดัอยู่ในกรอบวฒันธรรมการเมือง 

(แบบแผนความคิด และวิถีปฏิบติัดา้นอาํนาจในสังคมการเมือง) ของแต่ละทอ้งถ่ิน ประเทศ หรือ

ภูมิภาคเท่านั้น แต่เชื่อมโยงกับการเมืองของวฒันธรรมด้วย (การใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกบัคุณค่า 

ความหมายทางวฒันธรรมในการต่อสู้ทางการเมือง)  ขณะที่ฝ่ายรัฐและทุนอา้งความทนัสมยั ความ

เป็นวทิยาศาสตร์ ความเป็นสากลมากดทบัวถีิชีวติของทอ้งถ่ิน   ขบวนการสิทธิชุมชนจึงไดใ้ชแ้ง่มุม

นิเวศวฒันธรรมทั้งในเร่ือง ระบบคุณค่า ความเช่ือ วิถีการจดัการทรัพยากรและการผลิต ที่สัมพนัธ์

กบันิเวศในแต่ละแห่ง  มาเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน เพือ่ต่อสู้ทางนโยบาย และเสริมสร้าง พฒันา

ระบบการจดัการทรัพยากร การผลิตตามวถีิวฒันธรรมใหมี้ความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

         นอกจากนั้ นยงัมีงานที่นําเสนอ ลักษณะธรรมชาติของสิทธิชุมชนทีค่้นพบจาก

กรณีศึกษาความขดัแยง้ในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ของ ไพสิฐ พาณิชย์กุล (2544)   

ดังน้ี คือ หน่ึง  อุดมการณ์ของสิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์เพือ่ความอยู่รอดของชุมชน สอง  

กระบวนการในการเกิดข้ึนของสิทธิชุมชนตามท่ีเกิดความขดัแยง้ข้ึน ไม่ไดเ้กิดจากความสัมพนัธ์ใน

เชิงพนัธะสญัญา หากแต่เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการภายในของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี ท่ีทดลอง

เรียนรู้สั่งสมข้ึนมาเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างสังคมในระดบัชุมชน และในหลายๆกรณีที่มีการ

เลียนประสบการณ์ และผลิตซํ้ าในทางความคิด  สาม ตั้งอยู่บนสํานึกและความรับรู้ร่วมกนัของ

ชุมชนเป็นหลกั ดงันั้น จึงมกัจะไม่ทาํให้ปรากฎในรูปของบนัทึกที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร   ส่ี  กลไก

ในการบงัคบัเป็นไปโดยอาศยัวิธีการของแต่ละชุมชน ผ่านระบบความสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆที่มีอยู่

ในชุมชน   ห้า  สิทธิชุมชนเป็นความพยายามของชุมชนที่จะจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของ

ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัการผลิตท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดแ้ละมีทางเลือก  หก สิทธิชุมชนเป็นสิทธิท่ี

มีเง่ือนไข ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด ตอ้งข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้งหมดที่มีอยูใ่นชุมชน  เจ็ด สิทธิชุมชนมกัจะมี

กลไกภายในชุมชน ท่ีเกล่ียทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ และใหโ้อกาสกบัสมาชิกของชุมชน  
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           ส่วน บุญยิ่ง  ประทุม  (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า  สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ประชาธิปไตยจากรากหญา้ ทีเ่กิดข้ึนในบริบทโครงสร้างทางอาํนาจในสังคมมีความไม่เท่าเทียมกนั 

มีการรวมศูนยอ์าํนาจ ครอบงาํทางวฒันธรรม โดยใช้วฒันธรรมเด่ียว (Mono culture) ที่ดูดกลืน

ความหลากหลาย และกีดกนัชุมชนทอ้งถ่ินออกไปสู่ภาวะชายขอบ สิทธิชุมชนจึงเป็นการต่อสู้เพื่อ

ปรับสัมพนัธภาพทางอาํนาจ สร้างตาํแหน่งแห่งที่ให้กับชุมชน ผ่านการกําหนดตัวตน โดยมี

เป้าหมายหลกัเพือ่ผลกัดนัสังคมไปสู่ความเป็นพหุลกัษณ์ (Pluralistic Society) ประชาธิปไตย หรือ

สังคมที่เคารพความหลากหลาย หรือมีนโยบายที่ให้แต่ละท้องถ่ิน ส่วนต่าง ๆ ของสังคมได้มี

เสรีภาพของตนเองในการกาํหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ทรัพยากรตามแต่ภูมินิเวศวฒันธรรม

ของตน แต่ทั้งน้ีก็อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกนัของสังคมดว้ย โดยรัฐตอ้งเขา้มาทาํ

หนา้ที่ดงักล่าว จึงเห็นไดว้่าสิทธิชุมชนมีทั้งความเป็นเฉพาะเจาะจงในตวัเองและมีความเป็นสากล

ไปพร้อมกนั ความเป็นสากลในเชิงนโยบายคือ รัฐตอ้งมีนโยบายสนบัสนุนชุมชนให้มีสิทธิเสรีภาพ

ในการกาํหนดกฎกติกา ระบบสิทธิการจดัการทรัพยากร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วฒันธรรมของตนเอง 

และมีกลไกสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน  

           จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองแนวคิดสิทธิชุมชน ทาํให้สามารถสรุปได้ว่า 

สิทธิชุมชนเป็นแนวคิดที่เกิดข้ึน โดยมีวตุัประสงค์เพื่อลดการรวมศูนยอ์าํนาจของภาครัฐและเพื่อ

ปกป้องสิทธิของชุมชนในการบริหารจดัการตนเอง ไม่วา่จะเป็นสิทธิในเชิงวิถีชีวิต  วฒันธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยอ้างสิทธิทั้ งที่มาจากสิทธิตามธรรมชาติ และสิทธิที่บัญญัติข้ึนตาม

กฎหมายต่างๆ เพื่อเรียกหาความชอบธรรมในการดูแลจดัการตนเองในชุมชน  

 2.1.3.4  เข่ือนกบัสิทธิชุมชน 

                         1)  เข่ือนและผลกระทบของเข่ือน 

                          ความหมายของ “เข่ือน” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2542) 

หมายความวา่  เคร่ืองป้องกนัไม่ให้ดินริมนํ้ าพงั,  ส่ิงทีส่ร้างข้ึนขวางกั้นลาํนํ้ า เพือ่กกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้

ประโยชน์ในทางชลประทาน เป็นตน้   โดย อวีวา่ อิมฮอฟ, ซูซาน หว่อง และแอน แคทริน ชไน

เดอร์ (2549: 1,8-9,)  ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดวา่  เขื่อน  คือ กาํแพงที่ถูกสร้างข้ึนขวางกั้นแม่นํ้ า  ซ่ึงมี

ทั้งประเภทที่สร้างจาก ดิน  หิน หรือ คอนกรีต  เขื่อนจะขวางกั้นการไหลของนํ้ าและก่อให้เกิด

ทะเลสาบทีเ่รียกว่า “อ่างเก็บนํ้ า” ข้ึน  นํ้ าที ่ข ังอยู่ในอ่างเก็บนํ้ าสามารถนําไปใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า  การชลประทาน  การผลิตนํ้ าด่ืม  ประโยชน์ในการเดินเรือ  การควบคุมนํ้ าท่วม  การ

ประมง หรือเพือ่การนันทนาการ  ซ่ึงเขื่อนบางแห่งถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์มากกว่าหน่ึงอย่าง   

นอกจากนั้นยงัไดก้ล่าวถึงผลกระทบของเข่ือน  วา่มีผลกระทบดงัต่อไปน้ี 
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                               (1)  เขื่อนทาํลายชุมชน  หลายครอบครัวในชุมชนตอ้งเสียบา้น ที่ดิน 

และวถีิชีวติ ชาวบา้นมกัไม่ไดย้า้ยไปอยูห่มู่บา้นเดียวกนั และประชาชนมกัจะจนลงหลงัจากการยา้ย 

                               (2)  เขื่อนทาํลายที่อยู่อาศยัของสัตวป่์า  ป่าไม ้พื้นที่ชุ่มนํ้ า  และแหล่ง

ทรัพยากรอื่นๆถูกนํ้ าท่วม  เขื่อนทาํให้ที่อยู่อาศยัของสัตวป่์า  แยกออกเป็นสองส่วนและสัตวไ์ม่

สามารถอพยพไปมาได ้

                               (3)  เข่ือนสร้างปัญหาสุขภาพ  โรคต่างๆ เช่น มาลาเรีย  หรือพยาธิใบไม ้

มกัจะแพร่ระบาดมากข้ึนเพราะเข่ือนเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุท่ีดีของยงุและสัตวน์าํโรคอ่ืนๆ 

                               (4)  เขื่อนทาํลายพนัธ์ุปลาและการประมง  จาํนวนปลาในแม่นํ้ าที่อยู่

เหนือเขื่อนลดลงเพราะปลาไม่สามารถว่ายผ่านเขื่อนข้ึนไปได้  ส่วนใตเ้ขื่อนลงไปพนัธ์ุปลาก็ถูก

ทาํลายจากการเปลี่ยนแปลงการไหลของนํ้ าและคุณภาพของนํ้ าทีแ่ย่ลง  ทาํให้ประชาชนทีห่าปลา

ตอ้งไดรั้บความเดือดร้อน 

                               (5)  เขือ่นส่งนํ้าและไฟฟ้าไปใหก้บัคนรวยมากกวา่  เขื่อนจะแยง่นํ้ าจาก

ชาวบา้นที่ตอ้งทาํการเกษตรและหาปลา  เพือ่นาํไปสร้างไฟฟ้าและจดัหานํ้ าเพื่อนาํไปให้กบัคนที่มี

เงินจ่ายค่าใชบ้ริการได ้

                               (6)  ผลผลิตทางการเกษตรลดลง  เขื่อนท่วมพื้นที่เพาะปลูกที่สมบูรณ์

ท่ีสุด  และยงักั้นไม่ใหดิ้นตะกอนธรรมชาติไหลลงมาเป็นปุ๋ยแก่พืชผลขา้งล่าง  นํ้ าที่ปล่อยจากเขื่อน

พดัพาแปลงผกัริมแม่นํ้าใหเ้สียหาย 

                               (7)  เขื่อนสร้างปัญหานํ้ าเน่าเสีย  นํ้ าที่มีคุณภาพไม่ดีก่อให้เกิดความ

เจบ็ป่วยแก่ประชาชนและสัตวเ์ล้ียง 

                          นอกจากนั้น ยงัไดมี้การเสนอทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่เข่ือน  ในการจดัการนํ้ า  

การผลิตไฟฟ้าและการป้องกนันํ้ าท่วม ซ่ึงเป็นทางเลือกที่ถูกกวา่ ทาํไดเ้ร็วกวา่ และก่อปัญหาต่อคน

และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ ดงัต่อไปน้ี  (อวีว่า อิมฮอฟ, ซูซาน หว่อง และแอน แคทริน ชไนเดอร์, 

2549: 33-41) 

                          ทางเลือกดา้นพลงังาน  เช่น การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง  การปรับปรุง

เขือ่นและระบบสายไฟฟ้าทีมี่อยู ่เพราะการใชส้ายส่งไฟฟ้าคุณภาพตํ่าทาํให้เกิดการสูญเสียพลงังาน

ไฟฟ้าเป็นจาํนวนมาก  รวมทั้งการทาํความสะอาด ขุดลอกดินตะกอนในอ่างเก็บนํ้ า  ซ่ึงการพฒันา

และซ่อมแซมจะช่วยลดการสูญเสียได ้  นอกจากนั้นการสร้างแหล่งพลงังานใหม่ที่เหมาะสมกวา่ก็

จะสร้างปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนนอ้ยกวา่การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น  การทาํโรงไฟฟ้า

พลงันํ้าขนาดเล็ก  ไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานลม  และพลงัความร้อนจาก

ใตดิ้น 
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                          ทางเลือกสําหรับนํ้ า  เช่น การลดความตอ้งการใช้นํ้ า โดยเลือกใช้ระบบ

การใช้นํ้ าที ่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยดันํ้ า  หรือการเลือกปลูกพืชที่ต้องการนํ้ าน้อย   

นอกจากนั้นการกักเก็บนํ้ าฝนก็เป็นอีกทางเลือกที่ราคาถูกได้ผลดีต่อชุมชน ช่วยให้มีนํ้ าใช้ใน

ครัวเรือน  สาํหรับไร่นาก็สามารถสร้างฝายดิน ขดุบ่อนํ้า เพื่อช่วยในการเกษตรได ้

                          ทางเลือกสําหรับการป้องกนันํ้ าท่วม  เช่น  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นที่ป่า

ตน้นํ้า เป็นวธีิการทีดี่ที่สุดในการลดความเสียหายจากนํ้ าท่วม  ป่าและพื้นที่ชุ่มนํ้ าจะช่วยดูดซบัและ

ชะลอนํ้าเอาไวแ้ละค่อยๆปล่อยนํ้ าออกมาในช่วงหนา้แลง้  ตน้ไมจ้ะลดความเร็วของนํ้ าที่บ่าไหลลง

และค่อยๆกระจายนํ้าออกไป  นอกจากนั้น การสร้างระบบเตือนภยันํ้าท่วมก็เป็นทางเลือกท่ีสามารถ

ทาํไดเ้พื่อรักษาชีวติประชาชนและป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

                          ในส่วนของนกัพฒันาเอกชนที่มีประสบการณ์ในเร่ืองผลกระทบจากการ

สร้างเขื่อน  วนิดา  ตนัติวิทยาพิทกัษ์  (อา้งถึงใน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2547: 5-6) ไดก้ล่าวว่า  

“เขื ่อน คือความผิดพลาดใหญ่หลวง  คือ บทเรียนให้เราทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ  มนุษย์  และจิตวิญญาณเพื่อความก้าวหน้าที่แทจ้ริงของมวลมนุษยชาติที่มีจริยธรรม

กาํกบั”  นอกจากนั้นยงัไดก้ล่าวอีกวา่  เข่ือนถูกสร้างข้ึนบนความรู้เพียงดา้นเดียว  คือ ดา้นวิศวกรรม  

นบัจากเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดต่างๆถูกทยอยสร้างข้ึน  ความรู้ที่เก่ียวกบัผลกระทบของเขื่อนจึง

ปรากฏชดัเจนข้ึน ทั้งในดา้นสังคมวทิยา   วฒันธรรมชุมชน  จริยธรรม  นิเวศน์วิทยา  เศรษฐศาสตร์  

การเมือง เป็นตน้  เขื่อน คือที่มาของอาํนาจและเงินตรา  เงินตราซ่ึงถูกฟอกให้ขาวสะอาดจากคาํว่า 

“พฒันา”  ความงมงายของประชาชนที่ถูกมอมเมาดว้ยส่ือต่างๆ คือเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพใน

สงครามแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติของโลกยุคใหม่   นอกจากนั้นเขื่อนยงัได้สร้างปัญหาความ

ขดัแยง้ให้เกิดข้ึน  โดย มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ (2547: 224-225)  ได้กล่าวว่า การพฒันา

แหล่งนํ้าโดยการสร้างเข่ือนและอ่างเก็บนํ้า ไดก่้อใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในสังคม  โดยเฉพาะภาครัฐ

กบัชาวบา้นผูรั้บผลกระทบจากโครงการ  ทั้งน้ีเน่ืองจากผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การสูญเสียที่ดิน

ทาํกิน  แหล่งทาํมาหากิน  ท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืนๆนั้น  เทียบไม่ไดเ้ลยกบัการไดรั้บค่าชดเชยจาํนวนนอ้ย

นิดจากทางราชการ  นอกจากนั้นในหลายกรณียงัพบการทุจริตโกงเงินค่าชดเชย  หรือการชดเชยท่ี

ไม่ครอบคลุมความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน  ในปัจจุบนัการสร้างเข่ือนมีส่วนก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่ง

ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบและผูที้่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากโครงการด้วย   เขื่อนจดัเป็น

เคร่ืองมือสําคัญที่รัฐใช้ในการรวมศูนย์อาํนาจการจัดการนํ้ า  เมื ่อมีการสร้างเขื่อนหรือระบบ

ชลประทานของรัฐข้ึนท่ีลุ่มนํ้าใด  สิทธิและอาํนาจในการจดัการดั้งเดิมของประชาชนก็จะถูกยึดและ

ถ่ายโอนไปสู่หน่วยงานเจา้ของโครงการทนัที 
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                           อีกทั้ง รายงานเข่ือนกบัการพฒันา  (ไชยณรงค ์ เศรษฐเช้ือ, 2546: 4-5)  ได้

สรุปรายงานอย่างตรงไปตรงมาว่า เขื ่อนได้สร้างประโยชน์ที่สําคัญและจาํเป็นอย่างมากต่อ

พฒันาการของมนุษยแ์ละประโยชน์ท่ีมีจากเข่ือนนั้นมีมากมาย  แต่ในหลายกรณีพบวา่ผลประโยชน์

เหล่าน้ีตอ้งแลกมาดว้ยการสูญเสียทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มเกินกวา่จะรับได ้ ผูที้่ตอ้งแบกภาระคือ  

ผูค้นท่ีต้องอพยพโยกย้าย  ชุมชนที่อยู่ใต้เขื ่อน  ประชาชนผู้เสียภาษีอากร และที่สําคัญก็คือ

ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ  การขาดซ่ึงความเป็นธรรมในการแบ่งสรรผลประโยชน์ ทาํให้ตอ้งหัน

มาทบทวนประโยชน์และคุณค่าของเขื่อนจาํนวนมากที่สร้างข้ึนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการใน

เร่ืองนํ้ าและพลงังานเมือ่เทียบกับทางเลือกอื่น ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่   หากเปิดโอกาสให้ผูมี้สิทธิ

เกี่ยวขอ้งและผูที้เ่ส่ียงจากทางเลือกต่างๆในการพฒันาทรัพยากร นํ้ าและพลงังานเขา้มามีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ จะพบทางออกที่สร้างสรรค์ของความขัดแยง้ข้ึน  การเจรจาจะทาํให้พฒันา

ประสิทธิภาพในการพฒันาแหล่งนํ้ าและพลงังาน  โดยยบัย ั้งโครงการทีไ่ม่พึงประสงคต์ั้งแต่ระยะ

เร่ิมตน้โครงการและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เห็นชอบร่วมกนัเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการ  นอกจากนั้น วอลเดน เบลโล เชียร์ คนันิงแฮม ลี เค็ง ปอห์ (2542: 305)  

ได้กล่าวว่า  ภัยคุกคามที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อระบบนิเวศน์ของชนบทไทยมีสองประการ  

นอกจากการทาํลายป่าแลว้ สาเหตุที่สองคือ การพฒันา  ที่ก่อให้เกิดการทาํลายป่าอยา่งรวดเร็ว  การ

พฒันาดงักล่าว คือ การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่จะนาํพลงังานและนํ้ าที่เหลือของประเทศมาใช้

ตามความตอ้งการของประชาชนส่วนน้อยที่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ   ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503  การสร้าง

เขื่อนเร่ิมข้ึนอยา่งเอาจริงเอาจงั  ประมาณการกนัวา่ป่าไมก้วา่ 2,000  ตารางกิโลเมตรหายไปอยูใ่ต้

อ่างเก็บนํ้ าของเขือ่นไฟฟ้าพลงันํ้ า  ตามที่มีการบนัทึกไวใ้นการสร้างเขือ่น 13 เข่ือน  มีครอบครัว

อยา่งนอ้ย  24,002  ครอบครัวตอ้งพลดัที่นาคาที่อยู ่ ซ่ึงรวมถึง 5,500  ครอบครัวจากการสร้างเขื่อน

ลาํปาว  4,000  ครอบครัวจากการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์  3,300  ครอบครัวจากการสร้างเขื่อนสิริกิต์ิ  

2,363  ครอบครัวจากการสร้างเข่ือนภูมิพล  และ 1,800  ครอบครัวจากการสร้างเข่ือนเขาแหลม 

                           2)  สิทธิชุมชนท่ีเก่ียวกบัเข่ือน   

                           ในเร่ืองสิทธิชุมชนกบัเขื่อน เสน่ห์ จามริก  (2547)  ได้กล่าวถึงเอาไวว้่า  

เข่ือนไม่ใช่ส่ิงก่อสร้างท่ีกั้นนํ้ าเท่านั้น แต่เข่ือนยงัเป็นกระบวนการคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร

นํ้าและพลงังานในกระแสการพฒันาเศรษฐกิจกระแสใหญ่ในช่วง 40-50 ปีที่ผา่นมา   ดว้ยเหตุน้ี จึง

ไม่เป็นที่แปลกใจใด  เมื่อในรายงานของ คณะกรรมการเขื่อนโลกซ่ึงระบุถึงเขื่อนจาํนวนมากใน

โลกน้ีที่ก่อผลกระทบกบัระบบชุมชนทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม เพราะอุดมการณ์หลกัของการสร้าง

เขื่อน คือ การระดมสรรพทรัพยากรทุกชนิดในชนบท เพือ่สนองตอบระบบอุตสาหกรรมผ่าน

กระบวนการการพฒันาในกระแสอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ    เขื่อนจึงถือเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้
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แบบอาํนาจนิยมที่มุ่งพฒันาเมืองโดยปราศจากการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนทอ้งถ่ิน  การ

สร้างเขื่อนถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน เพราะจาํเป็นตอ้งอพยพผูค้นที่อยู่ทา้ยเขื่อนและตอ้ง

ทาํลายทรัพยากรแวดล้อม  เป็นระบบความคิดเก่าที่ก่อความแปลกแยกและความเดือดร้อนแก่

ประชาชน   อีกทั้งเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมกัถูกมองวา่เป็นกลุ่มคนท่ียากจนและไม่

มีความรู้   ดงันั้น ที่ผ่านมาการประเมินผลกระทบจึงมกัมองขา้มกลุ่มคนในชุมชนทอ้งถ่ินและมุ่ง

สร้างระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เมื่อผลกระทบเกิดข้ึนต่อชุมชนทอ้งถ่ินกลบัไดรั้บการประเมิน

ตํ่าอยา่งไม่คาํนึงถึงคุณค่า  การทาํลายชุมชนทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม คือ การทาํลายตน้ทุนชีวิตของ

สังคม อยา่งรู้เท่าไม่ถึงการ  ทั้งที่ชุมชนทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มคือฐานตน้ทุนชีวิตซ่ึงจะนาํไปสู่การ

พฒันาบนแนวทางท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 

                            โดย ไชยณรงค ์ เศรษฐเช้ือ (2543: 14-15)  ไดก้ล่าวถึงกรณีการสร้างเข่ือน

ปากมูลว่า  นอกจากจะทาํให้ชาวบา้นสูญเสียอาชีพประมง ตอ้งอพยพ  พนัธ์ุปลาลดลง  เกิดความ

เส่ือมโทรมของแก่งธรรมชาติและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอื่นๆแลว้  รัฐบาลเองก็ถูกโจมตีจาก

ผลกระทบดา้นลบของเขื่อน ตอ้งแบกรับภาระจากการเรียกร้องค่าชดเชยอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้นทุก

ฝ่ายจึงลว้นเป็นผูสู้ญเสีย  ชาวบา้นปากมูลถูกปิดกั้นโอกาสที่จะแสดงทศันะทีห่ลากหลายเกี่ยวกบั

ขอ้ดีและผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ประวติัศาสตร์ของโครงการเขื่อนปากมูลจึงเป็น

ประวติัศาสตร์การต่อสู้ของชาวบา้นเพื่อปกป้องวิถีชีวิต  สภาพแวดล้อม และเพือ่การมีส่วนร่วม

ตดัสินใจในโครงการที่เขา้มากระทบต่อชีวิตของพวกเขา  จากการต่อสู้ของชาวบา้นปากมูลที่ไชย

ณรงค ์ เศรษฐเช้ือ ไดก้ล่าวไว ้จึงแสดงใหเ้ห็นถึง การเขา้ใจและเรียกร้องในสิทธิชุมชนของชาวบา้น

ปากมูล เพื่อท่ีจะปกป้องส่ิงท่ีชุมชนมีอยูแ่ละร่วมตดัสินใจในส่ิงท่ีมากระทบต่อชุมชน 

                            นอกจากนั้นการสร้างเขื่อนในต่างประเทศก็เช่นเดียวกนั  โดย อวีว่า อิม

ฮอฟ, ซูซาน หวอ่ง และแอน แคทริน ชไนเดอร์ (2549: 32)  ไดก้ล่าวถึงกรณีการเรียกร้องการฟ้ืนฟู

จากการสร้างเข่ือนจิกซอยในประเทศกวัเตมาลาวา่  ในปี พ.ศ. 2525  รัฐบาลกวัเตมาลาไดส้ร้างเขื่อน

จิกซอยข้ึน  โดยกองกาํลงัติดอาวุธไดท้าํการสังหารชาวบา้นไปประมาณ 400 คน เพราะพวกเขา

ปฏิเสธที่จะยา้ยออกจากที่ดินของตวัเอง  ทาํให้ชาวบา้นตอ้งถูกบงัคบัอพยพมากกวา่ 3,500  คน 

ชาวบา้นที่รอดชีวิตอยูอ่ย่างแร้นแคน้เป็นเวลาหลายปี  แต่ก็ไม่ยอมแพลุ้กข้ึนมาเรียกร้องความเป็น

ธรรมในเร่ืองค่าชดเชยต่อความเสียหายทางดา้นร่างกาย  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เกิดข้ึนในอดีต  

โดยชุมชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิจัย ทําการศึกษา

ผลกระทบของเขื่อนที่มีต่อส่ิงแวดลอ้ม  ทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร และความยากจนของชาวบา้น  

ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงความสูญเสียของชุมชนเผา่มายาอาชิ และในปี พ.ศ. 2547  ชาวบา้นไดจ้ดัการประทว้ง
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คร้ังใหญ่ข้ึน  หลงัจากที่ยึดเขื่อนเป็นเวลา 2 วนั  รัฐบาลก็รับปากที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อพูดคุย

เร่ืองค่าชดเชยยอ้นหลงั  โดยหน่ึงในผูร้อดชีวติไดก้ล่าววา่    

 

 การชดเชยย้อนหลังทําให้ศักด์ิศรีของเรากลับคืนมา  มันเป็นการเคารพต่อ

วฒันธรรมและสิทธิของเรา การชดเชยยอ้นหลงัและฟ้ืนฟูชุมชนเป็นส่ิงที่ทาํให้เรา

เล้ียงดูครอบครัวเราได้ดีอีกคร้ัง  มนัจะช่วยพฒันาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน ช่วยเพิ่มความสามารถของชาวบา้น  ทาํให้ชาวบา้นมองเห็นอนาคต และมี

ความรู้สึกดีกบัการมีชีวติอยู ่

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองเข่ือน  ก็ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่ เข่ือนถึงแมว้า่จะทาํให้

เกิดผลประโยชน์ต่างๆมากมาย ทั้งการทาํเกษตรกรรม  การสร้างพลงังานไฟฟ้า การกกัเก็บนํ้ า ฯลฯ  

แต่ขณะเดียวกนั การเกิดข้ึนของเขื่อนก็เกิดผลกระทบต่างๆมากมายตามมา  เช่น การทาํให้ระบบ

นิเวศน์ของนํ้ าเปลี่ยนไป การสูญเสียอาชีพประมง  การตอ้งมีผูอ้พยพ เป็นตน้  จึงทาํให้การสร้าง

เข่ือนในปัจจุบนั มีการต่อตา้นจากชาวบา้นชุมชนต่างๆมากมาย  ดงันั้นนโยบายในการสร้างเข่ือนจึง

ควรตอ้งมีการประเมินผลกระทบ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ

ชุมชนต่างๆ  โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร พูดคุยกบัชาวบา้นให้เกิดความเขา้ใจและยอมรับได้

ก่อนท่ีจะดาํเนินการสร้างเข่ือน 

 

2.1.4  แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (The Concept of  Management 

Natural Resouce) 

           2.1.4.1  ความหมายของการบริหารจดัการ 

           ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (อ้างถึงใน  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550) ไดใ้ห้ความหมายของ การ

บริหารจดัการ (Management) วา่หมายถึงชุดของหนา้ที่ต่างๆ (A set of functions) ท่ีกาํหนดทิศทาง

ในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ให้บรรลุถึงเป้าหมายของ

องคก์ร การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเฉลียว

ฉลาดและคุม้ค่า (Cost-effective) การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Right decision) และมีการปฏิบติัการสําเร็จตามแผนที่กาํหนดไว ้ดงันั้น

ผลสาํเร็จของการบริหารจดัการจึงจาํเป็นตอ้งมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กนั    
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           โดย สุ รัสวดี  ราชกุลชัย  (อ้างถึงใน  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550)  ไดอ้ธิบายวา่ คาํวา่ “การ

บริหาร” (Administration) และ “การจดัการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกนัเล็กนอ้ย  การ

บริหารจะสนใจและสัมพนัธ์กับการกําหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านไห้

ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจดัการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ในตาํราหรือ

หนงัสือส่วนใหญ่ทั้ง 2 คาํน้ีมีความหมายไม่แตกต่างกนั สามารถใช้แทนกนัไดแ้ละเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไป  ส่วน วิ รัช  วิ รัชนิภาวรรณ (2554)   ได้อ ธิบาย เพิ่ม เ ติมว่า  ค ําว่า  การบริหาร 

(Administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรือ

อาํนวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํวา่ “Minister” ซ่ึง

หมายถึง การรับใช้หรือผูรั้บใช้ หรือผูรั้บใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคาํว่า 

Administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่าง ๆ ส่วนคาํว่า การจดัการ (Management) นิยมใช้ใน

ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งเพือ่มุ่งแสวงหากาํไร (Profits) หรือกาํไร

สูงสุด (Maximum Profits) สําหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือ

เป็นผลพลอยได ้(by product) เมือ่เป็นเช่นน้ี จึงแตกต่างจากวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งหน่วยงาน

ภาครัฐที่จดัตั้งข้ึนเพือ่ให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (Public Services) แก่ประชาชน การบริหาร

ภาครัฐทุกวนัน้ีหรืออาจเรียกวา่ การบริหารจดัการ (Management Administration) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

ภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น การนาํแนวคิดผูบ้ริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) 

มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จาํเป็น การลด

ขั้นตอนการปฏิบติัราชการ และการจูงใจดว้ยการให้รางวลัตอบแทน เป็นตน้ นอกเหนือจากการที่

ภาครัฐไดเ้ปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา้มารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทาน

โทรศพัทมื์อถือ การขนส่ง เหลา้ บุหร่ี อยา่งไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ไดท้าํประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือ

ประชาชนไดเ้ช่นกนั เช่น จดัโครงการคืนกาํไรให้สังคมดว้ยการลดราคาสินคา้ ขายสินคา้ราคาถูก 

หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นตน้ 

           2.1.4.2  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

           หลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาจทาํได้โดยพิจารณาเป็นเร่ือง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี (เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2555) 

                        1)  ทรัพยากรที่ใช้แลว้หมดไป ได้แก่ นํ้ ามนัปิโตเลียม ก๊าซธรรมชาติและ

สินแร่  

                         นํ้ ามนัปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หมดส้ินได ้ 

เมื่อหมดแลว้ก็ไม่สามารถเกิดข้ึนมาใหม่ได ้หรือถา้เกิดใหม่ก็ตอ้งใช้เวลานานหลายลา้นปี  แต่ใน
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การใชเ้ราจะใชห้มดไปในวนัเวลาอนัรวดเร็ว การจดัการทรัพยากรประเภทน้ี จึงตอ้งเนน้ให้ใชอ้ยา่ง

ประหยดั ใชใ้หคุ้ม้ค่าท่ีสุดและใหไ้ดป้ระโยชน์ท่ีสุด ไม่เผาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์   

                         สินแร่ เป็นทรัพยากรที่หมดส้ินได ้และถา้หมดส้ินแลว้ก็ยากท่ีจะทาํให้มี

ใหม่ได้ การจัดการเกี่ยวกับสินแร่ทาํได้โดยการใช้แร่อย่างฉลาดเพือ่ให้แร่ทีขุ่ดข้ึนมาใช้ได้

ประโยชน์มากที่สุด แร่ชนิดใดที่เมื่อใช้แลว้อาจนาํกลบัมาใช้ใหม่ไดอี้กก็ให้นาํมาใช้ ไม่ทิ้งให้สูญ

เปล่า นอกจากนั้นยงัตอ้งสาํรวจหาแหล่งแร่ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  

                          2)  ทรัพยากรทีใ่ชไ้ม่หมดส้ิน มีอยูใ่นธรรมชาติมากมายหลายชนิด เช่น ป่า

ไม ้สัตวป่์า นํ้า ดิน และอากาศ    

                          ป่าไม ้ เป็นทรัพยากรไม่หมดส้ิน เพราะถา้ป่าถูกทาํลาย ก็อาจปลูกป่าข้ึนมา

ทดแทนได ้การจดัการเก่ียวกบัป่าไมท้าํได ้โดยการรักษาป่าไมใ้ห้คงสภาพความเป็นป่า ถา้ตดัตน้ไม้

ลงเพือ่นาํมาใช้ประโยชน์ก็ตอ้งปลูกใหม่เพือ่ทดแทนเสมอ ไมที้ต่ดัจากป่าตอ้งใชใ้ห้คุม้ค่า และหา

วสัดุอ่ืนมาใชแ้ทนเพื่อลดการใชไ้มล้งใหม้าก  

                          สตั วป่์า เป็นทรัพยากรไม่หมดส้ิน เพราะเพิ่มจาํนวนได ้การจดัการเก่ียวกบั

สัตวป่์าทาํไดโ้ดยการป้องกนัและรักษาสัตวป่์าใหค้งอยูไ่ด ้ไม่สูญพนัธ์ุหมดไป ไม่ยอมให้สัตวป่์าถูก

ทาํลายถูกล่า ถูกฆ่ามากเกินไป หรือถึงกบัสูญพนัธ์ุ   

                          นํ้ า เป็นทรัพยากรไม่หมดส้ิน เพราะธรรมชาติจะนาํนํ้ ากลบัคืนมาใหม่ใน

รูปของนํ้ าฝน หลกัการจดัการเร่ืองนํ้ าก็คือ การควบคุมและรักษานํ้ าธรรมชาติไวท้ั้งในรูปปริมาณ

และคุณภาพไดอ้ยา่งดี ไม่ปล่อยใหแ้หง้หายหรือเน่าเสียทั้งน้ีก็เพื่อใหค้งมีนํ้าใชต้ลอดเวลา  

                          ดิน เป็นทรัพยากรไม่หมดส้ิน แต่เส่ือมสภาพได้ง่าย เพราะฝนและลม

สามารถทาํลายดินชั้นบนให้หมดไปไดโ้ดยรวดเร็ว คนก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทาํให้ดินเส่ือมสภาพ

ไดม้าก หลกัการจดัการเร่ืองดิน ไดแ้ก่ การรักษาคุณภาพของดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ 

โดยการรักษาดินชั้นบนใหค้งอยู ่ไม่ปล่อยสารพิษลงในดินอนัจะทาํใหดิ้นเสีย    

                          อากาศ เป็นทรัพยากรที ่ไม่หมดส้ิน และมีอยู่มากมายที ่เปลือกโลก 

หลกัการจดัการกบัอากาศ ไดแ้ก่ การรักษาคุณภาพของอากาศไวใ้ห้บริสุทธ์ิพอสําหรับหายใจ ไม่มี

ก๊าซพิษเจือปนอยูก่๊าซพิษควนัพิษในอากาศน้ีเองท่ีทาํใหอ้ากาศเสีย  

                 วิธีการสําคญัที่ใช้ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ การออกกฎหมาย

ควบคุม การจดัตั้งองค์กรเพื่อบริหารงาน การวางแผนพฒันาส่ิงแวดล้อม การกาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากโครงการ

พฒันา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนและการประชาสัมพนัธ์และส่ิงแวดลอ้มศึกษา   
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                  การจดัองค์กรเพือ่การบริหารงานดา้นการกาํหนดนโยบายแผนการจดัการ การ

วางแผนงาน โครงการ เป็นวธีิการหน่ึงของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

หน่วยงานปฏิบติั   

                  การกาํหนดมาตรฐานเพือ่การควบคุมภาวะมลพิษของประเทศและควบคุม

แหล่งกาํเนิดเพือ่ใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีกาํหนด  

                  การศึกษาและจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นวิธีการหน่ึง

ของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัโครงการ เพือ่ไม่ให้โครงการพฒันาทั้ง

ของภาครัฐและภาคเอกชน เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพราะจะเป็น

กระบวนการที่แสดงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่จะเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการดาํเนินการตั้งแต่ 

การวางแผนโครงการ การดาํเนินโครงการ และหลงัดาํเนินโครงการ รวมทั้งจะตอ้งมีการเสนอแนะ

แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย  

                  วิธีการสําคญัประการสุดทา้ย ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ การศึกษาเพื่อมุ่งสร้าง

จิตสาํนึกใหรู้้จกัคุณค่าและความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนทุกคน 

โดยมุ่งเนน้ท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัหนา้   

      2.1.4.3  การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 

      ทรัพยากรนํ้ าถือวา่เป็นทรัพยากรที่มีความสําคญัต่อชีวิตของมนุษยแ์ละสรรพส่ิงต่างๆ

ในโลกน้ี ดังนั้ นการบริหารจัดการนํ้ าจึงถือว่ามีความสําคญัอย่างยิ่ง  โดยพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ไดท้รงเคยพระราชทานพระราชดาํรัสเอาไวว้า่ (วฒิุสภา, 2546: 12) 

 

หลกัสําคญัวา่ ตอ้งมีนํ้ า นํ้ าบริโภคและนํ้ าใช ้นํ้ าเพือ่การเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่

นั้น  ถา้มีนํ้าคนอยูไ่ด ้ ถา้ไม่มีนํ้าคนอยูไ่ม่ได ้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยูไ่ด ้ แต่ถา้มีไฟฟ้าไม่

มีนํ้า คนอยูไ่ม่ได ้

 

      เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการบริหารจดัการนํ้ า  มณฑ์สุชาติ  ใบโพธ์ิ (2554)  ได้

ใหค้วามหมายของการจดัการทรัพยากรนํ้ าไวว้า่ หมายถึง การป้องกนัปัญหาที่จะเกิดข้ึนกบันํ้ า และ

การนํานํ้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้ นจึงควรมีการจัดการ

ทรัพยากรนํ้ าที่เหมาะสมและถูกวิธี  แนวทางการป้องกนัมลพิษทางนํ้ าควรเร่ิมตั้งแต่การกาํหนด

นโยบายลงไปสู่แนวปฏิบติัสาํหรับผูใ้ชน้ํ้ าทุกคนที่ตอ้งนาํไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของ

ชุมชน และตอ้งดาํเนินการร่วมกนัหลายภาคส่วนเพื่อใหมี้การแกปั้ญหาอยา่งบูรณาการ และต่อเน่ือง   
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ในส่วนของลุ่มนํ้ า ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของการจดัการลุ่มนํ้ าเอาไวเ้ช่นกนั โดย เกริกศกัด์ิ บุญญานุ

พงศแ์ละคณะ (2539: 8) ไดใ้หค้วามหมายของ การจดัการลุ่มนํ้ าไวว้า่ หมายถึง การจดัการพื้นท่ีหน่ึง

พื้นที่ใดที่มีขอบเขตที่แน่ชดัเพือ่ให้สามารถเอ้ืออาํนวยนํ้ าที่ดี  โดยให้มีปริมาณที่เพียงพอ คุณภาพดี 

มีการไหลสมํ่าเสมอตลอดปีและป้องกนัการกดัชะพลงัทลายของดิน รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมของประชาชนที่อยู่ในเขตลุ่มนํ้ าให้ดีข้ึน  โดยส่งเสริมและพฒันาการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรต่างๆในการดาํรงชีพบนพื้นฐานของการอนุรักษท์รัพยากรดินและนํ้าแบบยัง่ยนื 

                   นอกจากนั้ นย ังมีแนวคิดในการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้ า โดยกรมทรัพยากรนํ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  กรมทรัพยากรนํ้ า, 2550: 7)  ไดใ้ห้ความหมายของ ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไวว้่า คือ ความรู้ มโนทศัน์ ความเช่ือ ประเพณี ระเบียบ 

ขอ้ห้าม วิธีการ ความสามารถ  ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ   ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิตของปัจเจก

บุคคลหรือชุมชน  ที่ถูกนาํมาใช้เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในชุมชนทอ้งถ่ินในลกัษณะ

ต่างๆ ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมชุมชน ไดแ้ก่  

                    หน่ึง  การจดัหาแหล่งนํ้า/การใชป้ระโยชน์ 

                    สอง  การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งนํ้า 

                    สาม  การพฒันาแหล่งนํ้า 

                    ส่ี  การจดัการองคก์ร/กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า   

                    ส่วน นิธิ เอียวศรีวงศ์  ก็ได้ตั้ งข้อสังเกตเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือความรู้ของ

ชาวบา้นในการจดัการทรัพยากรนํ้าไวห้ลายประเด็น ดงัน้ี   

                    หน่ึง  ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือความรู้ของชาวบา้นในการจดัการทรัพยากรนํ้ า ไม่ใช่

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีล้วนๆ แต่เป็นความรู้ที่เชื่อมโยงอย่างน้อย 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้าน

เทคโนโลย ี ดา้นระบบนิเวศ  และดา้นสังคมวฒันธรรม  ความสําเร็จในการจดัการนํ้ าแบบชาวบา้น 

หมายถึง การสร้างความรู้ท่ีเช่ือมโยงสามดา้นน้ีเขา้ดว้ยกนั ไม่ไดห้มายถึงวศิวกรรมศาสตร์อยา่งเดียว

หรือเศรษฐศาสตร์เพียงอยา่งเดียว 

                     สอง  ภูมิปัญญาในการจดัการนํ้ าของชาวบ้านมีพื้นฐานอยู่ที่ท่าทีซ่ึงมีต่อธรรมชาติ 

กล่าวคือ ยอมรับวา่ความแปรผนัของธรรมชาติเป็นเร่ืองปกติ ฤดูนํ้ายอ่มมีนํ้าหลาก ฤดูแลง้ก็ยอ่มแลง้

เป็นธรรมดา ปัญหาไม่ไดอ้ยูที่่การเปล่ียนแปลงหรือควบคุมธรรมชาติ เช่น เปล่ียนให้แลง้กลายเป็น

นํ้า หรือควบคุมมิใหเ้กิดนํ้าหลากในหนา้นํ้ า แต่ปัญหาอยูที่่จะใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนจากธรรมชาติ

ไดอ้ยา่งไร 
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 สาม  การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนนั้น ความรู้ในการจดัการนํ้ าของ

ชาวบา้นบอกไวช้ดัเจนวา่ตอ้งใชน้ํ้าอยา่งพอดี คือตอ้งมีขีดจาํกดัท่ีความพอดี 

                     ส่ี  การจดัการนํ้ าทั้งสามมิติ  เป็นความรู้ที่ไม่อาจถ่ายทอดโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้

ของโลกสมยัใหม่ แต่ถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิต อย่างไรก็ตามควรพฒันาความรู้เช่นน้ีข้ึนมาเป็นองค์

ความรู้เพื่อเป็นฐานในการมองหาทางเลือกของการจดัการนํ้ า ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดความย ัง่ยืนใน

ระบบนิเวศ 

                     หา้  การยอมรับภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรนํ้ า ซ่ึงเป็นทางเลือกของการ

จดัการนํ้ าของชาวบา้น ย่อมคืนอาํนาจการตดัสินใจในหลายดา้นให้แก่ชาวบา้นดว้ย  นบัตั้งแต่การ

ใช้เทคโนโลยีทีช่าวบา้นสามารถควบคุมได ้ อาํนาจในการจดัการไร่นาของตนเอง  และอย่างน้อย

ที่สุดก็ทาํให้ผูค้นมองเห็นว่า อาจมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าการจดัการนํ้ าแบบรวมศูนยด์้วย

โครงการขนาดใหญ่  (นิธิ เอียวศรีวงศ์ อา้งถึงใน กรมทรัพยากรนํ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 8) 

                     การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัเนน้หนกัในเร่ืองการจดัหา

นํ้ า สําหรับฤดูแล้ง  การเพิ่มของประชากรและความเขม้ขน้ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งตน้นํ้ า 

กลางนํ้ า และปลายนํ้ า ไดเ้พิ่มความตอ้งการนํ้ ามาเป็นลาํดบั สถาบนัการจดัการนํ้ าหลกัของไทย คือ 

กรมชลประทาน ประสบปัญหาการจดัหานํ้ ามากข้ึนเร่ือย ๆ เช่น ปัญหาจากการต่อตา้นการสร้าง

เข่ือน เพราะปัญหาดา้นการชดเชยชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ และปัญหาผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

โดยเฉพาะดา้นระบบนิเวศของป่าไม ้ หน่วยงานของรัฐซ่ึงแต่เดิมเคยมีหนา้ท่ีจดัหานํ้ า (Provision) 

จึงจาํเป็นตอ้งมารับหน้าที่จดัสรร (Allocation) แต่รัฐขาดทั้งกติกาและเคร่ืองมือในการจดัสรร

ทรัพยากรนํ้ า  ความขดัแยง้ด้านการจดัสรรนํ้ าจึงได้กลายเป็นปัญหาสําคญัในภาคเกษตร ทั้งใน

ระหวา่งราษฎรดว้ยกนัระหวา่งราษฎรกบัรัฐ และระหวา่งหน่วยงานของรัฐดว้ยกนั การขยายตวัอยา่ง

รวดเร็วของความต้องการนํ้ าของเมืองและภาคอุตสาหกรรม ทาํให้เกิดการช่วงชิงทรัพยากรนํ้ า

ระหว่างเมืองกบัชนบท ปัญหาที่จะตอ้งตดัสินใจในระบบปัจจุบนัก็คือ ใครควรไดน้ํ้ าและควรได้

เท่าไร การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าระหวา่งประเทศพบวา่ ประเทศไทยยงัลา้หลงัประเทศอ่ืนใน

ลุ่มแม่นํ้ าโขงด้านการจดัการนํ้ าจากแง่มุมทางกฎหมายและเคร่ืองมือการบริหารอุปสงค์ ดังนั้น

ประเทศไทยจะสามารถเขา้สู่เวทีเจรจาระหว่างประเทศไดอ้ย่างมัน่คงและอย่างมีศกัด์ิศรีก็ต่อเมื่อ

สามารถลดความขดัแยง้ในประเทศและระบบการบริหารจดัการนํ้ าในประเทศได้รับการสะสาง

เสียก่อน  (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร, 2544)  ในคาํอธิบายของรัฐนั้น เขื่อน

ขนาดใหญ่เป็นเคร่ืองมือในการจดัการทรัพยากรนํ้าหรือลุ่มนํ้ าท่ีดีท่ีสุด ทั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า  

การชลประทาน การประมง การควบคุมนํ้ าท่วม การท่องเที่ยว และการผลกัดนันํ้ าเค็ม  แต่ในทาง
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กลบักนั  ท่ามกลางการอา้งอิงผลดีของการสร้างเขื่อนของภาครัฐ ได้มีการต่อสู้คดัคา้นการสร้าง

เขื่อนข้ึนควบคู่กัน จนทาํให้โครงการเขื่อนบางโครงการไม่สามารถดาํเนินการได้  และในบาง

โครงการแมว้่ารัฐบาลจะสามารถสร้างเขื่อนได้สําเร็จ  แต่การต่อสู้ของชาวบา้นก็ยงัคงดาํรงอยู ่ 

นอกจากนั้นยงัมีปรากฏการณ์ที่สําคญัเกี่ยวกบัการชุมนุมประทว้งเพือ่เรียกร้องค่าชดเชย  ในงาน

ศึกษาต่างๆไดส้ะทอ้นให้เห็นว่าเขื่อนไม่สามารถจดัการนํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมองว่า

เขื่อนเป็นการลิดรอนสิทธิและอาํนาจในการจดัการนํ้ าของชาวบา้น (ชูศกัด์ิ  วทิยาภคั, 2543: 201-

204) 

                     จากการทบทวนเอกสาร ทาํให้ทราบว่าได้มีกระแสของการเรียกร้องให้ชุมชนได้มี

โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ ามากข้ึน  เพือ่การบริหารจดัการนํ้ าทีย่ ัง่ยืนและ

สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ สังคม และวฒันธรรมของชาวบา้นในชุมชน 

 

2.1.5  แนวคดิเร่ืองการพฒันา  (The Concept  of Development ) 

          2.1.5.1  ความหมายของการพฒันา 

          ในเร่ืองการพฒันา ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายเอาไวห้ลายท่าน  โดย ธาํรง  อุดมไพจิตรกุล 

และคณะ (2544)  ได้ให้ความหมายการพฒันาที่สอดคล้องกับ ความหมายของการพฒันาใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  (สุเมธ  ตนัติเวชกุล, 2548 อา้งถึงใน กมัปนาท  ภกัดีกุล, 2549) ท่ีทรง

ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาไวว้่า หมายถึง  ทาํให้มัน่คง  ทาํให้กา้วหนา้  การพฒันาประเทศก็

ทาํใหบ้า้นเมืองมัน่คง มีความเจริญ   การพฒันาในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงยึดสภาพความ

เป็นจริงของภูมิประเทศ  ทั้งในดา้นพื้นที่ดินและดา้นสังคมวิทยาที่เก่ียวกบันิสัยใจคอ  อธัยาศยัของ

คนในพื้นท่ีพฒันา เป็นหลกั โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัภมิูสงัคม 

          ส่วน ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร  (2543: 11-12, 17-18)  ยงัไดก้ล่าวว่า  ความหมาย

ของการพฒันา (Development)  และความด้อยพฒันา (Underdevelopment)  เป็นส่ิงที่เพิ่งสร้าง

ข้ึนมาโดยประเทศมหาอาํนาจตะวนัตกภายหลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง  แต่กลบัเป็นที่นิยมและ

ไดรั้บการยอมรับอย่างแพร่หลายในเวลาอนัรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม ความหมายของ “การพฒันา”  

ไม่ไดห้ยดุน่ิง  ในยุคเร่ิมแรกของการพฒันานั้น  การพฒันา หมายถึง  การทาํให้ทนัสมยัอยา่งสังคม

ตะวนัตก  ผ่านการพฒันาเศรษฐกิจ  พฒันาอุตสาหกรรม  และการพฒันาการเมือง  หรือที่เรียกว่า  

การทาํให้ทนัสมยั  (Modernization  Theory)  ต่อมานกัวิชาการและปัญญาชนไดม้องเห็นว่าการ

พฒันาเพื่อให้ทนัสมยัแบบตะวนัตกนั้นนาํปัญหามากมายมาสู่สังคมประเทศโลกที่สาม ทั้งเร่ือง

ความยากจน ความไม่เท่าเทียม และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   รวมถึงการตอ้งพึ่งพิงประเทศตะวนัตกใน

แทบทุกดา้น  ความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆดงักล่าว  นาํไปสู่แนวคิดที่ต่อตา้นทฤษฎีทาํให้ทนัสมยั    
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ต่อมามีแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาแบบใหม่ที่น่าสนใจเกิดข้ึน  เช่น  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาแบบ

ยัง่ยืน  แนวคิดวฒันธรรมชุมชน  แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยทอ้งถ่ินหรือ

ชุมชน และแนวคิดท่ีเรียกร้องใหม้นุษยก์ลบัไปใกลชิ้ดเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัธรรมชาติ เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัถา้พดูถึงการพฒันา  ก็มกัจะเป็นการพดูถึงทางเลือกในการพฒันา  มีการช่วงชิงการนาํใน

การสร้างนิยาม/ความหมายชุดใหม่ใหก้บัการพฒันา  ความหมาย ความจริง ตลอดถึงความรู้ของส่ิงท่ี

เรียกวา่ “การพฒันา”  ไม่มีความชดัเจนอีกต่อไป  ความเป็นจริงของการพฒันา ไม่ใช่เร่ืองของ ทุน  

เทคโนโลยี  การศึกษา  การวางแผนและนโยบาย  และก็ไม่ใช่เร่ืองของการต่อสู้ทางชนชั้น  ลทัธิ

จักรวรรดินิยม การพึ่ งพิง  ฯลฯ  แต่ เป็นเรื่องของการต่อต้าน /ปฏิเสธการพัฒนามากกว่า  

(Antidevelopment)  ขณะเดียวกนัก็ไม่ใช่การต่อตา้นในรูปของชนชั้นหรือการรวมกลุ่มแบบเก่า  แต่

เป็นเร่ืองของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ๆ 

          นอกจากนั้น ชยัอนนัต ์สมุทวณิช  (2547)  ไดม้องต่างจากการพฒันาในแบบอ่ืนๆ วา่  

“บางคนมองการพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง แต่จริงๆ การพฒันาทีย่ ัง่ยืน อาจเลือกทีจ่ะไม่

เปล่ียนแปลง เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นการก่อใหเ้กิดวถีิชีวติอีกแบบหน่ึง” 

          จากนิยามขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของ “การพฒันา”  ไดว้า่ คือ  “การทาํให้ดี

ข้ึน เจริญข้ึน  ทาํใหม้ัน่คง กา้วหนา้  ภายใตเ้ง่ือนไขความเป็นสุขที่ย ัง่ยืน  หากการเปล่ียนแปลงที่ไม่

สามารถนาํมาซ่ึงความสุขท่ีย ัง่ยนื  ก็ไม่สามารถเรียกไดว้า่เป็นการพฒันาได”้ 

          2.1.5.2  แนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันา (Concept of  Development) 

          แนวคิดในการพฒันามีการกล่าวไวใ้นหลายรูปแบบ ซ่ึงเกศินี จุฑาวิจิตร(2548: 10-

24)  ได้กล่าวถึง กระบวนทศัน์ของการพฒันาเอาไวว้่า  แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาได้มีการ

ปรับเปลี่ยนและพฒันาเร่ือยมาเป็นลาํดบั  แต่การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ (Paradigm  shift)  มี

เพียงคร้ังเดียว จึงสามารถแบ่งแนวคิดของการพฒันาออกไดเ้ป็น 2 ยุค  ตามลกัษณะกระบวนทศัน์  

ดงัน้ี 

            หน่ึง  กระบวนทศัน์ที่เน้นเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของการพฒันา  (Economic-

Oriented  Paradigm) เป็นกระบวนทศัน์ที่ปรากฏชดัเจนในช่วงทศวรรษ 1950-1960  และยงัคงมี

อิทธิพลครอบงาํคนส่วนใหญ่ในปัจจุบนั  ถือเป็นวาทกรรมการพฒันาหลกัของคนทัว่โลก รวมทั้ง

สังคมไทย  ไดแ้ก่ 

                      1)  ทฤษฎีการทําให้ทันสมัย (Modernization)  หมายถึง การมุ่งพัฒนา

ประเทศเพือ่ให้เกิดภาวะทันสมัย แตกต่างจากสังคมดั้ งเดิมหรือสังคมประเพณี (Traditional  

Society)  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ความรู้สึกนึกคิดและความรู้ของคนในสังคม  ทั้งน้ี

ในทางเศรษฐศาสตร์  เช่ือวา่ การทาํให้ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรม จะนาํมาซ่ึงความรุ่งเรือง
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และความทนัสมยั  เพราะนัน่หมายถึงการเพิ่มพูนผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ  การพฒันาความ

เป็นเมือง  การกระจายความเจริญไปสู่ชนบท 

                      2)  ทฤษฎีกระจายการพฒันา  (Development  Diffusion  Theory)  เป็นทฤษฎี

ที่เสนอแนวคิดว่า  ภาวะความทนัสมยัจะเกิดข้ึนเองไม่ได ้หรือเกิดข้ึนไดย้ากมากในประเทศดอ้ย

พฒันาหรือประเทศกาํลงัพฒันา  ฉะนั้นตอ้งอาศยัการกระจายความทนัสมยัจากแหล่งที่ทนัสมยัไป

ยงัแหล่งท่ีลา้สมยั หรือจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ไปสู่ประเทศท่ีดอ้ยพฒันา  รูปธรรมของการกระจาย

การพฒันา เช่น  การลงทุนจากบรรษทัขา้มชาติ  การให้เงินกูเ้พื่อการพฒันา  การอบรมผูเ้ช่ียวชาญ  

เป็นตน้ 

                      3)  ทฤษฎีลาํดบัขั้นของการเจริญเติบโต  (Stage  of  Growth)  ทฤษฎีน้ีเสนอ

แนวคิดที่ว่า  ทุกประเทศจะตอ้งมีลาํดบัขั้นของการพฒันาที่เหมือนกันหมด เพียงแต่ช้าหรือเร็ว

เท่านั้น  โดยเร่ิมจากสังคมดั้งเดิมหรือสังคมลา้หลงั  ไปสู่ขั้นที่สอง คือ การสร้างเง่ือนไขที่เตรียมพุ่ง

ทะยานไปจากความดอ้ยการพฒันา  อนัไดแ้ก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า เขื่อน  

ถนน  เป็นตน้  จากนั้นไปสู่ขั้นท่ีสาม ส่ี และหา้ คือ การพุง่ทะยานไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเตม็ท่ี  และการเขา้สู่ยคุของการบริโภค   กินดีอยูดี่ 

                      อยา่งไรก็ตาม  ยงัมีวาทกรรมรองอีกชุดที่ทา้ทายกบัวาทกรรมหลกั คือทฤษฎี

การพึ่งพา (Dependency  Theory) ที่ถูกพฒันามาในช่วงปลายทศวรรษ 1950 โดยวิเคราะห์ว่า  

สาเหตุที่ทาํใหป้ระเทศดอ้ยพฒันา  ไม่เกิดการพฒันา เป็นเพราะการพึ่งพาประเทศที่พฒันาแลว้  การ

พึ่งพาทาํให้ประเทศดอ้ยพฒันาถูกเอาเปรียบ โดยการถูกกอบโกยมูลค่าส่วนเกินหรือผลประโยชน์

ไป  จนไม่เหลือไวส้าํหรับการลงทุนใหม่และการพฒันาประเทศ 

            สอง  กระบวนทัศน์ที ่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (Human-Oriented  

Paradigm)  เป็นกระบวนทศัน์ที่เร่ิมปรากฏในช่วงทศวรรษ 1970-1980  ประกอบด้วย แนวคิด  

ดงัต่อไปน้ี 

                      1)  แนวคิดเร่ืองการกระจายรายได้ที ่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

(Redistribution  with  Growth)  เป็นแนวคิดสาํหรับประเทศดอ้ยการพฒันาหรือประเทศลา้หลงัท่ีมุ่ง

ใหป้ระชากรที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ไดรั้บผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ

พฒันาประเทศจะตอ้งมุ่งไปท่ีการแกไ้ขปัญหาความยากจนใหก้บัคนกลุ่มต่างๆดว้ย 

                       2)  แนวคิดการพฒันาที่เนน้ความจาํเป็นขั้นพื้นฐาน (Basic  Minimum  Need  

Approach)  เป็นแนวคิดทีเ่นน้ในการพฒันาชีวิตคน ซ่ึงตอ้งใชยุ้ทธวิธีการพฒันาหลายดา้นประกอบ

กนั  ทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  การปฏิรูปสถาบนัทั้งใน

ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  โดยมีเป้าหมายเพื่อขจดัความยากจนและการวา่งงาน  และมุ่ง
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ใหเ้กิดความเสมอภาคในการกระจายการบริการขั้นพื้นฐาน  ไดแ้ก่  สุขภาพ  อาหาร  การศึกษา  การ

จา้งงาน  การบริโภค การออม  การคมนาคม ท่ีอยูอ่าศยั  เส้ือผา้ การพกัผอ่นหยอ่นใจ  และสวสัดิการ

สังคม 

                         3)  แนวคิดการพฒันาที่เน้นความย ัง่ยืน (Sustainable  Development)  เป็น

แนวคิดที่เกิดจากการประชุม  Brundthland  Commission  เม่ือปี ค.ศ. 1987  ซ่ึงมุ่งที่จะแกไ้ขปัญหา

การพฒันาที่ถูกครอบงาํดว้ยกระบวนทศัน์ที่เน้นเศรษฐกิจเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  ทาํให้เกิดการ

สะสมของปัญหาความเส่ือมโทรมและความร่อยหรอของธรรมชาติตามระดบัการผลิตโดยรวมที่

สูงข้ึน  ซ่ึงนําไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรและความไม่เท่าเทียมกันในการครอบครองทรัพยากร

ระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคม  แนวคิดการพฒันาที่เน้นความย ัง่ยืนจึงเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะพิทกัษ์และ

คุม้ครองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหด้าํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืยาวนาน 

                       4)  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficient  Economy)  เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนว

ทางการดาํรงอยู่และการปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัไปในทางสายกลาง  ความพอเพียงคือ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัที่ดี  โดยอาศยัความรอบรู้  ความรอบคอบ 

และความระมดัระวงัในการนาํวชิาการต่างๆมาใช ้และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ

ของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดบัให้มีสํานึกใน

คุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน 

พากเพียร  มีสติปัญญาและความรอบคอบ  เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

และกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอก 

                       5)  แนวคิดเร่ืองความอยูดี่กินดี  (Well-Being  Approach)  แนวคิดน้ีพฒันา

มาจากแนวคิดของ อมาตยา เซน (Amataya  Zen)  นักเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล ท่ีระบุว่า  

“ผลกระทบขั้นสุดทา้ยของการพฒันา คือ การทาํให้ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุผลสําเร็จในส่ิงที่

ตอ้งการ และปัจเจกบุคคล มีสิทธิ  เสรีภาพในการเลือกวิธีการไปสู่ความสําเร็จดว้ยตวัของเขาเอง  

ส่วนการมีรายไดจ้ะเป็นเพียงเคร่ืองมือหรือทางผา่นไปสู่ความสําเร็จเท่านั้น”  จากกรอบแนวคิดน้ี  

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมไดน้าํมาบรรจุในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 และ 9  โดยให้ความหมาย “ความกินดีอยูดี่” วา่ หมายถึง  “การมีสุขภาพ

อนามยัที่ดีทั้ งร่างกายและจิตใจ  มีความรู้  มีงานทาํที่ทัว่ถึง มีรายได้เพียงพอต่อการดาํรงชีพ  มี

ครอบครัวที่อบอุ่น มัน่คง  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ภายใต้ระบบบริหารจดัการที่ดีของ

ภาครัฐ”  ดงันั้น ความกินดีอยูดี่น้ีจึงเก่ียวพนัและครอบคลุมทุกมิติของการดาํรงชีวิตที่เช่ือมโยงกนั

อยา่งเป็นองคร์วม 
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            ส่วน อรศรี งามวทิยาพงศ ์ (2545)  ไดก้ล่าวถึงการพฒันาในสมยัของจอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต ์กบัสมยัของทกัษิณ  ชินวตัร  วา่มีกระบวนทศัน์การพฒันาที่เหมือนกนั  นัน่คือ เช่ือวา่การ

เจริญเติบโต (Growth) ของผลผลิตและรายได้ คือหนทางในการขจดัความยากจน ที่นาํไปสู่การ

แกปั้ญหาอ่ืน ๆ ไดท้ั้งหมด   โดยความเช่ือหรือกระบวนทศัน์ดงักล่าว สามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ หน่ึง  

การพฒันา (Development)  คือความก้าวหน้า (Progress) เป็นเร่ืองเกี่ยวกบัเทคนิค (Technical 

Matter) ซ่ึงต้องดาํเนินการโดย “ผูเ้ชี่ยวชาญ” (Experts) ด้านต่าง ๆ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ 

นกัวทิยาศาสตร์ นกับริหาร เป็นตน้  เพื่อใหน้าํเอาแนวคิดทางเทคนิคเขา้มาใชใ้นการวางแผนพฒันา

ใหเ้กิดความสาํเร็จ ซ่ึงวดักนัท่ีถาวรวตัถุ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ   สอง ประเทศพฒันาแลว้ 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเป็นตวัแบบของการพฒันาที่พึงประสงคสู์งสุด คือสังคมแห่งความมัง่คัง่ 

รายไดพ้ลเมืองรายไดข้องประเทศสูง ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีทุกด้าน เป็นตวัแบบที่ประเทศอื่น

จะตอ้งกวดตามใหท้นั (American/Ideal Standard)  สาม รัฐใชว้ิธีคิดและวิเคราะห์ที่เรียกวา่ Missing 

- Factor Approach เป็นการหาวา่ส่ิงที่ประเทศไทยไม่มีหรือขาดไปคืออะไร ที่ทาํให้ประเทศไทยไม่

ทันกระแสการแข่งขันของโลกาภิว ัตน์    ปัจจัยที ่ขาดหายไปเลยในชนบทคือ การผลิต

ภาคอุตสาหกรรม , ความรู้สมยัใหม่ในดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคนิควิทยาการต่าง ๆ และ

ปัจจยัค่านิยมความเช่ือ วธีิคิดทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะในปัจจยัสุดทา้ยน้ี   ในสภาพของชนบท

เองยงัมีระบบค่านิยม ความเช่ือ และจารีตประเพณี วิธีคิดอนัตรงกนัขา้มและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจไปสู่ภาวะทนัสมยั ซ่ึงรัฐจะตอ้งจดัการกบัปัจจยัลบ (-) ประการน้ีของชนบท

ด้วย ในขณะเดียวกันรัฐก็ เห็นว่าชนบทมีปัจจัยบวก (+) ที ่เ อ้ือต่อการพัฒนาเงินทุน นั่นคือ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ยงัอุดมสมบูรณ์และสามารถแปรเปลี่ยนให้เป็นเงินทุนเพือ่การพฒันาได ้

รวมทั้งเป็นฐานของการพฒันาภาคอุตสาหกรรมและเมือง 

            อรศรี  งามวทิยาพงศ ์ไดช้ี้ให้เห็นวา่  กระบวนทศัน์การพฒันาดงักล่าวส่งผลให้เกิด

การล่มสลายของชุมชนชนบท เน่ืองจากกระบวนทศัน์-วิธีคิดแบบแยกส่วน กลไกน้ีตรงขา้มโดย

ส้ินเชิงกบัสภาพความเป็นจริงของชนบท ซ่ึงสรรพส่ิงดาํรงอยูอ่ยา่งสัมพนัธ์กนั ไม่วา่ระหวา่งมนุษย์

ในชุมชน และระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ อีกทั้งองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของชุมชน (เศรษฐกิจ 

ค่านิยม โครงสร้างสังคม กระบวนการเรียนรู้ ฯลฯ)  มิได้ดาํรงอยู่แบบแยกกนัเป็นส่วน ๆ ต้อง

คาํนึงถึงสภาวะองค์รวมอนัแทจ้ริง  ซ่ึงในกรณีของการพฒันา คือ การจดัสัมพนัธภาพของอาํนาจ 

(เช่น การตดัสินใจ , สิทธิ) สัมพนัธภาพของความรู้ ทรัพยากร ฯลฯ ระหวา่งมนุษยผ์ูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

(Stakeholder) ในขณะเดียวกนั การจดัสัมพนัธภาพในระบบของมนุษย ์จะตอ้งสอดคล้องกับ

สัมพนัธภาพของระบบท่ีใหญ่กวา่ คือระบบนิเวศดว้ย  การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจึงจะเกิดไดจ้ริงทั้งหมด 
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             นอกจากนั้น ยศ  สันตสมบติั  (อา้งถึงใน ชลธิรา  สัตยาวฒันา, 2546: 17-19)  ได้

กล่าวว่า ในบริบทของโลกที่กาํลงัเคลื่อนตวัสู่เวทีเศรษฐกิจ  การครอบงาํโดยรัฐและระบบโลกาภิ

วตัน์ ทาํใหทุ้นผกูขาดขา้มชาติ สามารถขยายตวัไปครอบงาํโลก ความหลากหลายของอตัลกัษณ์  วถิี

ชีวิต และวฒันธรรมย่อย    ในสภาวการณ์เช่นน้ี  ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน  สิทธิชุมชน  และ

การเมืองระบบนิเวศน์  เร่ิมนาํเสนอมิติใหม่ๆของความขดัแยง้  ชนชายขอบในพื้นที่ซอกมุมต่างๆ

ทัว่โลก รวมทั้ งประเทศไทย  กาํลังเปิดพื้นที่ทางสังคมเพือ่สร้างอตัลักษณ์ หรือความมีตัวตน

ลกัษณะต่างๆ ผ่านระบบสัญลกัษณ์  พิธีกรรม  ความเช่ือ  และความเป็นชุมชนของตน   ในฐานะ

เป็นกระบวนการหน่ึงในการต่อรอง และทดัทานกบัโครงการขนาดใหญ่ต่างๆของรัฐ  อาํนาจรัฐ  

มติคณะรัฐมนตรี  รวมถึงอาํนาจครอบงาํของหน่วยงาน  กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ทัว่ทุกภาคของประเทศ    นกัมานุษยวิทยาหลายท่าน (ยศ  สันตสมบติั, 2546: 62) ไดเ้ร่ิมตั้งคาํถาม

และวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดทนัสมยันิยม  ระบบเศรษฐกิจแบบแผ่ส่วนบุญ  และความลม้เหลวของ

นโยบายการพัฒนาเชิงเดี่ยวที ่เน้นมิติทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว   งานวิจัยและแนวคิดทาง

มานุษยวิทยาบางกระแสก็เร่ิมให้ความสําคญักบัสัมพนัธภาพของโลกาภิวตัน์และชุมชนทอ้งถ่ิน  

โดยรับอิทธิพลทางความคิดมาจาก ทฤษฎีพึ่งพา  ทฤษฎีระบบโลก  และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์

ฝร่ังเศส  

             ในเร่ืองการประเมินผลกระทบจากโครงการของรัฐ  อานนัท ์ กาญจนพนัธ์ุ  (2551) 

ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลกระทบโครงการขนาดใหญ่ของรัฐไวว้่า  วิธีคิดในการ

ประเมินผลกระทบเป็นประเด็นที่น่าพิจารณามากที่สุด  เน่ืองจากที่ผา่นมา  ผูที้่ทาํโครงการเป็นฝ่าย

ประเมินผลกระทบ เพือ่สร้างความชอบธรรมให้แก่โครงการที่จะตอ้งมีข้ึน  เป็นวิธีคิดเชิงเศรษฐกิจ  

มองทรัพยากรธรรมชาติเป็นของรัฐหรือเป็นของธรรมชาติ  เป็นความคิดแบบ  Social  Engineering  

คือความคิดที่มาจากเบ้ืองบนในการพยายามจดัการสังคมเองหมด  แต่การประเมินผลกระทบควรมี

มุมมอง ดงัต่อไปน้ี คือ ประการแรก  การประเมินผลกระทบทางสังคมจะตอ้งมองถึงส่ิงต่างๆที่

เก่ียวข้องอย่างเชื่อมโยง  มองความสัมพนัธ์ระหว่างคน  สังคม  กับส่ิงแวดล้อม และต้องมีมิติ

วฒันธรรมเขา้มาดว้ย   ประการที่สอง  การทาํโครงการขนาดใหญ่นั้นตอ้งทาํในพื้นที่ส่วนรวมของ

คนทั้งประเทศ  ดงันั้นจึงไม่ควรใชว้ิธี Social  Engineering แบ่งผลประโยชน์กนัเองไม่ได ้ ประการ

ท่ีสาม  วิธีคิดตน้ทุนทางสังคมเป็นการคิดอยา่งไม่รอบดา้น  ไม่เป็นธรรม  คนที่เสียประโยชน์ตอ้ง

ถูกให้เป็นผูเ้สียสละ  และคนที่เสียสละเหล่านั้นก็ไม่ไดรั้บการตอบแทนที่คุม้ค่า   ดงันั้น  บรรทดั

ฐานใหม่ในการดาํเนินโครงการขนาดใหญ่  ตอ้งมีมุมมองความเป็นสมบติัส่วนรวม  สิทธิชุมชน  

สิทธิธรรมชาติ  ต้องคิดว่าทรัพยากรเป็นสมบัติส่วนรวม  ไม่ใช่ของรัฐเท่านั้ น  ส่วนในด้าน

กระบวนการและกลไกท่ีจะนาํวธีิคิดดงักล่าวมาใชใ้หไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้ริง  ตอ้งมีประชาสังคม คือตอ้ง
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ให้สิทธิแก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา  อย่างน้อยที่สุดก็ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลโครงการให้

ประชาชนสามารถรับรู้ได ้ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันา  ดงัที่ได้กล่าวมา  ทาํให้สามารถ

สรุปไดว้า่ การพฒันาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กระแส  กระแสที่หน่ึง คือ การพฒันาที่เนน้ความกา้วหน้า 

ทั้งความกา้วหนา้ในทางดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ทีใ่ห้ความสําคญักบัความรวดเร็ว ความ

สะดวก และความร่ํารวย    ส่วนกระแสที่สองคือ การพฒันาที่เนน้ความย ัง่ยืน  ที่จะให้ความสําคญั

กับ ชุมชน  ความสุขบนฐานความพอเพียง  คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  และการค่อยๆ

เปลี่ยนแปลงอย่างมัน่คง  ทั้งสองกระแสน้ีต่อสู้กนัเพือ่แย่งชิงพื้นที่ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการพฒันา  

และในบางคร้ังก็มีการผสมรวมเป็นแนวคิดใหม่ในหลากหลายแบบ   

 

2.1.6  แนวคดิเร่ืองขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม  (The Concept  of  Social Movement) 

ในแนวคิดเร่ืองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  ผาสุก  พงษ์ไพจิตร (2554) ได้กล่าวว่า

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นเร่ืองของการรวมกลุ่มเพื ่อกระทาํการรวมหมู่ (Collective 

Action)  โดยไดอ้า้งอิงถึง ทูเรน (Touraine) ว่า ไดน้าํเสนอ เก่ียวกบั Collective Action เอาไวว้่า  

แบ่งไดเ้ป็นสามประเภทคือ  ประเภทแรก เป็นเพียงพฤติกรรมการตั้งรับ (Defensive Action) เม่ือถูก

โจมตี  ประเภทที่สอง เป็นการรวมกลุ่มเพื ่อกระทาํการรวมหมู่เพื ่อปรับเปลี่ยนนโยบายหรือ

กระบวนการกาํหนดนโยบายของรัฐ ทั้งสองประเภทน้ีทูเรนไม่ถือวา่เป็นขบวนการทางสังคม  ส่วน

ประเภทที่สาม คือขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  หมายถึง การรวมกลุ่มเพื่อกระทาํการรวมหมู่ท่ี

จงใจเปล่ียนสัมพนัธภาพทางอาํนาจหลกั ๆ ของสังคม   นอกจากนั้น ไดก้ล่าวถึงพลวตัของการเกิด

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมไวด้ว้ยวา่  ในทศวรรษ 1960 และ 1970  เป็นตน้มา  ท่ีสหรัฐอเมริกา

และยุโรปมีการปะทุข้ึนของการประทว้ง และการเดินขบวนทั้งที่เป็นการต่อตา้นรัฐบาล คดัคา้น

นโยบายรัฐ และที่เป็นการแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัธรรมเนียมประเพณีเดิมที่เคยถือปฏิบติักนัมา 

ผูค้นที่ร่วมในขบวนการดงักล่าว มีหลากหลายกลุ่มอาชีพ และมีหลายชนชั้นที่เขา้ร่วมขบวนการ

เดียวกนั นอกจากนั้น ประเด็นท่ีประทว้งก็เป็นประเด็นใหม่ ๆ เช่น การต่อตา้นนิวเคลียร์ การต่อตา้น

การสะสมอาวธุสงคราม   ขบวนการเพื่อสิทธิสตรี  ขบวนการส่ิงแวดลอ้ม  นอกจากน้ียงัมีขบวนการ

ใหม่ ๆ ที่เรียกร้องให้สังคมยอมรับวิถีชีวิตใหม่ ๆ เช่น ขบวนการเกย ์ขบวนการหญิงรักหญิง  นกั

ทฤษฎีพยายามทาํความเขา้ใจกบัขบวนการใหม่ ๆ เหล่าน้ี และพยายามศึกษาปรากฏการณ์ภายใต้

บริบทของทฤษฎีท่ีมีอยู ่พร้อมทั้งคิดทฤษฎีใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการประเมินสถานการณ์สู่อนาคต 

ที่สหรัฐอเมริกา นกัทฤษฎีรุ่นตน้ ๆ เน้นไปที่สาเหตุของขบวนการวา่เกิดจากความคบัขอ้ง

ใจ (Grievances) นาํไปสู่ปฏิกิริยาของผูค้นในรูปของการร่วมขบวนการ วิธีคิดแนวน้ีรู้จกักนัในนาม 
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Breakdown Theory  แต่ไม่นานนกัทฤษฎีรุ่นต่อ ๆ มาก็พากนัปฏิเสธทฤษฎีดงักล่าว    หลงัจากมี

การศึกษาหลายช้ินที่ช้ีว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดข้ึนมิไดเ้กิดข้ึนอย่างไร้ทิศทาง แต่มี

การกาํหนดยุทธศาสตร์ และวางแผน ดงันั้น จึงมิใช่เป็นปฏิกิริยาของผูมี้ความคบัขอ้งใจแบบไม่มี

เหตุผล   หลงัจากนั้นก็มีผูเ้สนอทฤษฎีใหม่ รู้จกักนัในนาม  Resource Mobilization Theory  ทฤษฎี

น้ีมุ่งความสนใจไปที่การทาํความเข้าใจกับวิธีการและยุทธศาสตร์ของขบวนการเคลื่อนไหว 

ตอ้งการอธิบายวา่ เหตุใดบางขบวนการจึงประสบความสาํเร็จมากกวา่บางขบวนการ   ความสําเร็จน้ี

ดูจากความสัมฤทธิผลในการเปลี่ยนนโยบายรัฐหรือในการให้รัฐออกกฎหมายใหม่ ๆ เพือ่

สนบัสนุนจุดมุ่งหมายของขอ้เรียกร้อง ทฤษฎีน้ีไม่สนใจเลยวา่เหตุใดขบวนการจึงเกิด โดยถือวา่เป็น

เร่ืองที่เขา้ใจไดง่้าย ๆ  ทฤษฎีพยายามแสดงให้เห็นวา่ ความสําเร็จของขบวนการเรียกร้องข้ึนอยูก่บั

กาํลงัทรัพย ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีขบวนการจะมีและนาํมาใชไ้ด ้ทรัพยากรอาจไดจ้ากการจูงใจให้

มีผูเ้ขา้ร่วมขบวนการไดม้าก ๆ และช่วยกนัอุดหนุนดา้นค่าใชจ่้าย  ปัจเจกบุคคลเขา้ร่วมขบวนการก็

เพราะไตร่ตรองแลว้เห็นวา่จะไดป้ระโยชน์  และผลประโยชน์น้ีจูงใจใหร่้วมลงทุนดา้นตน้ทุนต่าง ๆ     

นอกจากน้ีความสําเร็จยงัข้ึนอยู่กบัว่าขบวนการดงักล่าวสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบั

ขบวนการหรือกลุ่มอ่ืน ให้ช่วยการรณรงคไ์ดดี้เพียงไรดว้ย    ทฤษฎี Resource Mobilization แตก

แนวออกมาเป็นอีกสํานักหน่ึงเรียกว่า Political Process Approach สํานักน้ี มองว่าขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมเป็นรูปแบบหน่ึงของ “การเมืองมวลชน” (Mass Politics) กล่าวคือเน้น

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขบวนการทางสังคมกับรัฐ ทฤษฎีน้ีมีสมมติฐานว่าโอกาสที่

ขบวนการฯ จะประสบความสาํเร็จนั้นถูกกาํหนดโดย “โอกาสทางการเมือง” ท่ีจะเอ้ืออาํนวย  แต่ถา้

หากรัฐบาลในขณะนั้นแขง็และจงใจจะกดข่ีควบคุมขบวนการทางสังคมต่าง ๆ โอกาสท่ีขบวนการฯ 

จะประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้ยาก  นกัวิชาการในสํานักทฤษฎีน้ี ไม่ค่อยสนใจประเด็นเร่ือง 

Resource  Mobilization พวกเขาเนน้ไปท่ีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งขบวนการฯ กบัรัฐ และวิถีทางท่ีระบบ

การเมืองต่าง ๆ จะส่งผลต่อความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวของ “ขบวนการ” มากกวา่ 

ส่วนการถกเถียงกนัดา้นทฤษฎีที่ยุโรปเกิดผลเป็นส่ิงทีข่ณะน้ีเรียกกนัว่า ทฤษฎีขบวนการ

ทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movements Theory หรือ NSMs) อเลน ทูเรน และเยอเก็น ฮาเบอ

มาส (Alain Touraine & Jurgen Habermas) เป็นนกัทฤษฎีระดบันาํในยุโรป ความคิดของทั้งสองคน

น้ีมีความแตกต่างในรายละเอียด แต่โดยทัว่ไปแลว้กล่าวไดว้่า สํานกั NSMs อธิบายขบวนการทาง

สังคมสมยัใหม่ว่าโยงกบัความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยของสังคม Post-Modern ท่ีจะ

ประกนัวา่ปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพอยา่งสมบูรณ์  นกัทฤษฎีเหล่าน้ีมี

ความเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยของสังคม Post-Modern อยู่ในภาวะเส่ือมสลายกลายเป็นรัฐ

อาํนาจนิยมที่ปกครองด้วยเทคโนแครต รัฐบาลตกอยู่ภายใต้อาํนาจการควบคุมของพลังตลาด      
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ผูค้นก็ถูกครอบงาํโดยระบบเทคโนแครตของรัฐบาลและพลงัของตลาด  สําหรับทูเรนแลว้ รัฐ ตลาด 

และส่ือมวลชน ลว้นแลว้แต่มีบทบาทลดเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ยิ่งเทคโนโลยีการควบคุมสังคม

ของรัฐ ของบรรษทัยกัษใ์หญ่ และของส่ือสารมวลชน พฒันาไปไม่หยดุย ั้ง เสรีภาพส่วนบุคคลยิ่งถูก

ลดทอนลงไปในอตัราทีเ่ร่งเร้า   ส่วน ฮาเบอมาส โครงสร้างของรัฐและเศรษฐกิจตลาดที่ขยาย

ใหญ่ๆ ข้ึนและมีอาํนาจเงินมหาศาลมีบทบาทครอบงาํชีวิตทั้งส่วนตวัและส่วนที่เป็นสาธารณะ 

(Private and Public Life) ของบุคคลเสมือนตกเป็นอาณานิคม  ดงันั้นสําหรับฮาเบอมาส ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมจึงเป็นปฏิกิริยาโตก้ลบัเพือ่นาํ Communicative Action กลบัมาเพื่อปกป้อง

ตนเองของบุคคล ปกป้องชีวิตประจาํวนั ปกป้อง Lifeworld  ของบุคคลจากการถูกครอบครองโดย

ระบบรัฐและระบบตลาด    ในทาํนองเดียวกนัทูเรนมองวา่ การเขา้ร่วมในขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สังคมเป็นวิถีทางเดียวที่ปัจเจกบุคคลจะฟ้ืนฟูเสรีภาพของพวกเขาข้ึนมาได ้  ทั้งฮาเบอมาส และทู

เรน เช่ือว่าบทบาทหลกัของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม คือการนาํให้ผูค้นที่มีความต่ืนตวัเร่ือง

เสรีภาพของพวกเขาเขา้ร่วมขบวนการเพื่อต่อต้านการตกเป็นเหยื่อ หรือการถูกครอบครองโดย

อาํนาจรัฐและอาํนาจของตลาด     ดงันั้น ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมจึงเป็นขบวนการปลุกให้มี

ความตื่นตวั เพือ่สร้างเอกลกัษณ์ความเป็นมนุษยแ์ละสังคม ซ่ึงปลอดจากการครอบครองของรัฐที่

ปกครองโดยเทคโนแครตและครอบงาํโดยระบบตลาด  การสร้างเอกลกัษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

ขบวนการทางสังคม มิใช่จุดมุ่งหมายทา้ยสุด  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นการรวมกลุ่ม

รูปแบบหน่ึงเพือ่ทา้ทายการใชอ้าํนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบผิด ๆ และเพือ่เปล่ียนสถาบนั

ทางการเมืองและสถาบนัเศรษฐกิจ ดว้ยจุดประสงคข์องการสร้างสังคมใหม่ท่ีดีกวา่  

อยา่งไรก็ตาม ผาสุก พงษไ์พจิตร (2545: 21) ไดก้ล่าวไวว้า่  ทฤษฏี  Resource  Mobilization  

และทฤษฎี  Political  Process  เมื่อจะนาํมาศึกษาในประเทศกาํลงัพฒันาตอ้งมีการเพิ่มเติมการ

วิเคราะห์ขบวนการโตก้ลบั (Counter  Movement)  จากภาครัฐและกลุ่มอื่นๆทางสังคมดว้ยเพื่อ

การศึกษาท่ีลึกซ้ึงข้ึน  เพราะรัฐบาลแทบทุกประเทศมีขบวนการโตก้ลบัท่ีทรงประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้น ประภาส  ป่ินตบแต่ง (2552: 21-23, 29)  กล่าวว่า การให้นิยามความหมาย 

รวมทั้งการใหคุ้ณค่าต่อ “ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม” ผนัแปรไปตามบริบทของสังคมการเมือง 

โดยมีการแบ่งทฤษฎีออกเป็น 3 กระแส คือ 

หน่ึง  ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective  Behavior  Theory)  หมายถึง  “พฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนในสถานการณ์ทางสังคมที่ไม่ปกติ  มีลกัษณะไร้โครงสร้าง  ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน  ไม่ได้

อยู่ภายใตบ้รรทดัฐานทางสังคม  หรือความสัมพนัธ์ทางสังคมที่มีระเบียบแบบแผน  ไร้เหตุผล ไร้

ทิศทาง  เช่น ความคลัง่นิยมชัว่ขณะ (Fads)  การทาํตามสมยันิยม (Fashion)  ฝงูชน (Crowds)  หรือ

ฝงูชนบา้คลัง่ (Madding  Crowds)  การจราจล (Riots) นิกาย (Sects)  ลทัธิพิธี (Cults)  ซ่ึงก็คือการ
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มองว่าเป็นปรากฏการณ์ส่วนเกินหรือมะเร็งร้ายของสังคมนั่นเอง”  ขบวนการทางสังคมจึงเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีถูกมองในแง่ลบ เป็นการกระทาํรวมหมู่แบบไร้เหตุผล (Irrational)   

สอง  ทฤษฎีระดมทรัพยากร  (Resource  Mobilization)  เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษที่ 1960  

อนัเป็นบริบทการเติบโตข้ึนของขบวนการทางสังคมที่ลุกข้ึนมาทา้ทายสภาพสังคมที่ดาํรงอยู ่ เช่น 

ขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง  ขบวนการต่อตา้นสงคราม  ขบวนการส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้  

ความหมายของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมจึงอยูใ่นมิติของการกระทาํรวมหมู่อย่างมีเหตุมีผล 

(Rational)  นกัทฤษฎีการระดมทรัพยากรให้ความหมายของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมวา่  คือ  

“ชุดความเห็นหรือความเช่ือของกลุ่มกอ้นผูค้นท่ีนาํเสนอเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับการเปล่ียนแปลง

มิติบางอย่างของโครงสร้างสังคม  และ/หรือเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงการกระจายผลประโยชน์ของสังคม”  

ซ่ึงเป็นการนิยามที่คลา้ยคลึงกบักลุ่มผลประโยชน์ตรงที่พิจารณาว่าหน้าที่สําคญัของกลุ่มคือ การ

รวบรวมผลประโยชน์ และใช้กลุ่มเป็นเคร่ืองมือต่อรอง ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน  

นอกจากนั้นยงัมองขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในฐานะตวักระทาํทางสังคมท่ีมุ่งเปล่ียนสัมพนัธ์

ทางอาํนาจเดิมที่ลงรากปักฐานอยูใ่นสถาบนัทางสังคม (Anti-Establishment) ดว้ย  แต่ขอ้แตกต่างท่ี

สําคญัระหว่างทฤษฎีน้ีกบักลุ่มผลประโยชน์คือ ขบวนการทางสังคมมีพื้นที่อยู่ตรงชายขอบหรือ

นอกระบบการเมืองปกติ และมียุทธวิธีการเคลื่อนไหวที่สําคญั คือ ยุทธวิธีทา้ทาย ขดัขวางระบบ

การเมืองปกติ (Disruptive) หรือปฏิบติัการทา้ทายซ่ึงหนา้ (Direct  Action) 

สาม  ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New  Social  Movement)  ให้ความหมายของ

ขบวนการทางสังคมในฐานะเป็นตวักระทาํการทางสังคม (social agent)  หรือตวัแสดงในลกัษณะ

การกระทาํรวมหมู่เพื่อตอบโตก้บัปัญหาและความขดัแยง้ใหม่ที่เกิดข้ึนในสังคมหลงัอุตสาหกรรม

และนําไปสู่สังคมที่ดีกว่า  ขบวนการทางสังคมแบบใหม่ จึงหมายถึง  “การกระทาํรวมหมู่ที่มี

จุดมุ่งหมายในการเปลี ่ยนแปลงระดับสังคม  นั่นคือ การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ

ความสัมพนัธ์ทางสังคม  ระเบียบใหม่ทางสังคม (New Social Order)  การเปลี่ยนแปลงรากของ

สังคม (Social Reconstruction)  ทั้งมิติค่านิยมวฒันธรรม และการพฒันาวิถีชีวิตแบบใหม่ๆข้ึนมา

เป็นทางเลือก” ขบวนการทางสังคมจึงหมายถึง การกระทาํรวมหมู่ที่มุ่งปลดปล่อยตนเองออกจาก

การครอบงาํ 

นอกจากนั้น ประภาส ป่ินตบแต่ง (2552: 157-167)  ได้กล่าวถึงรูปแบบยุทธวิธีในการ

เคล่ือนไหวของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่สําคญัและปรากฏให้เห็นโดยทัว่ไป  ซ่ึงสามารถ

จาํแนกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี คือ  ยุทธวิธีการขดัขวาง ทา้ทายระบบการเมืองปกติ   ยุทธวิธีการใช้

ความรุนแรง  และยทุธวธีิตามช่องทางระบบการเมืองปกติ 
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          1)  ยทุธวธีิการขดัขวาง ทา้ทายระบบการเมืองปกติ  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 

                (1)  เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะผิด/ละเมิดกฎหมายแต่ปฏิบติัการด้วยยุทธวิธีที่ไร้

ความรุนแรง  คือ  อารยะขดัขืน (Civil Disobedience) ซ่ึงหมายถึง ปฏิบติัการทางการเมืองซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นสาธารณะ (Public)  สันติวธีิ  (Nonviolent)  และมีมโนสํานึกที่ขดัต่อกฎหมายปกติ โดย

มุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกฎหมาย  โดยอาศยัการกระทาํดงักล่าวเพือ่ปลุกจิตสํานึกและมโนสํานึก

ของผูค้นในสังคม  ให้ตระหนักถึงความอยุติธรรมของกฎหมาย/นโยบาย และโครงสร้างอนัอ

ยติุธรรมของสังคม ใหผู้ค้นในสังคมไดม้าเห็นดว้ยหรือสนบัสนุน  (ชยัวฒัน์  สถาอานนัท ์และคณะ 

อา้งถึงใน ประภาส  ป่ินตบแต่ง, 2552: 158) 

                (2)  ปฏิบติัการทา้ทายท่ีไม่ผดิกฎหมาย  แต่ใชค้วามกลา้หาญ  กลา้ไดก้ลา้เสียของ

ผูท้าํการ โดยมีตน้ทุนเป็นความเสียหายท่ีผูก้ระทาํการตอ้งจ่ายหรืออาจเกิดข้ึนจากผลของการกระทาํ

การ  ซ่ึงประกอบดว้ยหน่ึง การบอยคอต (Boycott)  หรือการปฏิเสธไม่ยอมรับ  เป็นการกระทาํที่ไม่

ละเมิดหรือผิดต่อกฎหมาย  แต่จาํเป็นตอ้งอาศยัการแลกเปลี่ยนด้วยการสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ

และ/หรือความสะดวกสบายของผูร่้วมกระทาํการ   สอง การนัง่ประทว้ง (Sit-ins)  คือ การบุกเขา้ไป

นัง่ประทว้งในสถานที่เฉพาะ ซ่ึงมกัจะเป็นสถานที่หวงห้ามหรือไม่มีสิทธิ-หน้าท่ี  เพื่อให้เกิดการ

เจรจา 

          2)  ยทุธวธีิการใชค้วามรุนแรง 

          วิธีการใชค้วามรุนแรงนั้นข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมและวฒันธรรม  โดย Tilly (อา้ง

ถึงใน ประภาส  ป่ินตบแต่ง, 2552: 164)  นิยามยุทธวิธีการใชค้วามรุนแรงวา่ คือ การทาํให้เกิดการ

บาดเจบ็ลม้ตายหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น หรือทั้งสองอยา่ง 

          3)  ยทุธวธีิตามช่องทางระบบการเมืองปกติ 

          เป็นวธีิการทีอ่ยูใ่นระดบัของการยอมรับไดห้รืออยูใ่นบรรทดัฐานของประชาธิปไตย

สมยัใหม่  เช่น  การลงช่ือ  การเดินขบวน  การนัดหยุดงาน  ลกัษณะสําคญัของยุทธวิธีน้ีคือ เป็น

วิธีการที่ไม่ต้องการความเอาจริงเอาจงัหรือทุ่มเทสูง  ไม่ตอ้งการวิธีการจดัการมากนัก เพราะมี

ประสบการณ์หรือบทเรียนที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน และอาจดึงดูดผูเ้ขา้ร่วมได้จาํนวนมาก  แต่ก็

เกิดข้ึนจนกลายเป็นวธีิแบบสถาบนั  ขาดการทา้ทายต่อระบบการเมืองปกติ   

ส่วนองคป์ระกอบของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  ชาร์ล ทิลล่ี ( อา้งถึงใน  วิริยะ สวา่ง

โชติ, 2548)  กล่าววา่ มี 3 องคป์ระกอบสําคญัๆ คือ หน่ึง  มีความมุ่งมัน่ต่อประเด็นที่เคล่ือนไหวให้

สาธารณะรับรู้   สอง  มีการรวมตวักนัอยา่งเหนียวแน่น หรือมีรูปแบบขององคก์รเฉพาะ และ สาม  

ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วม ทั้งในกลุ่มและจากสาธารณะ     ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

ไม่จาํเป็นตอ้งแยกตวัเองออกจากระบบการเมือง แต่สามารถร่วมกนัได ้เช่น กบัขบวนการแรงงาน 
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หรือร่วมรณรงคก์ารเลือกตั้ง ฉะนั้น การเคล่ือนไหวทางสังคมบางคร้ังก็อาจจะซ้อนทบั แทรก หรือ

ปะปนไปกบัปรากฏการณ์ทางการเมือง และอ่ืนๆ ในสังคม   ประเด็นท่ีอาจจะตอ้งให้ความสนใจให้

มาก คือ การเคล่ือนไหวทางสังคมน้ี “นาํกระแสสังคม”  หรือวา่ “ตามกระแสสังคม”   ไม่วา่จะเป็น

เร่ือง ขบวนการส่ิงแวดล้อม ขบวนการจดัการทรัพยากรแบบชุมชน ขบวนการสิทธิสตรี เป็นตน้ 

เพราะทั้ง 2 ประเด็นน้ี คือ ปัญหาที่เราตอ้งตั้งคาํถามว่า อย่างไหนจึงจะได้รับการสนับสนุนจาก

สาธารณชนมากหรือนอ้ยอยา่งไร  แค่ไหน  ระดบัใด   

นอกจากนั้น อวีวา่ อิมฮอฟ, ซูซาน หวอ่ง และแอน แคทริน ชไนเดอร์  (2549: 23-24)  ได้

กล่าวถึงกระบวนการการรณรงคใ์นเร่ืองเข่ือน (รูปแบบการเคล่ือนไหวในประเด็นเร่ืองเข่ือน)  วา่มี

กระบวนการดงัต่อไปน้ี    

หน่ึง  รวมกลุ่มและเคล่ือนไหว ตอ้งรวมกลุ่มชาวบา้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อนและสาธารณะ

ให้สนบัสนุนการรณรงค์  ซ่ึงการรณรงค์จะสําเร็จได้ข้ึนอยู่กบัการรวมตวักนัของคนจาํนวนมาก 

พร้อมกนันั้นก็สร้างองค์กรชาวบา้น ที่จะเช่ือมประสานกบัองค์กรอื่นๆเป็นเครือข่ายข้ึนมา  สร้าง

พนัธมิตรกบัองคก์รพฒันาเอกชน  นกัวชิาการ  นกัวจิยั  นกักฎหมาย  หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆดว้ย  

เพือ่จะไดใ้หค้าํแนะนาํและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั    

สอง  การรณรงคแ์ละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ทาํใบปลิว  โปสเตอร์  รายงาน และเอกสาร

พร้อมส่ืออ่ืนๆ  เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล  และสร้างความตระหนกัให้แก่สังคมเก่ียวกบัปัญหาที่อาจจะเกิด

ข้ึนกบัชุมชนหากมีการสร้างเขือ่น  เผยแพร่ส่ือไปยงัคนกลุ่มต่างๆ  ทั้งชาวบา้นทีไ่ดรั้บผลกระทบ  

ประชาชนทัว่ไป  กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  กลุ่มสิทธิมนุษยชน  รวมถึงหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

สาม  ทาํงานกบัส่ือมวลชน  การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของเราผา่นไปยงัหนงัสือพิมพ ์ วิทย ุ 

และโทรทศัน์  จะช่วยตั้งคาํถามกบัรัฐบาลและผูส้ร้างเขื่อนให้หนัมารับฟังขอ้เรียกร้อง  เชิญนกัข่าว

มาร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนและส่งข่าวใหก้บันกัข่าวอยูเ่สมอ 

ส่ี  การเจรจากบัรัฐบาลและผูใ้ห้กูเ้งิน  เขา้พบผูท่ี้มีส่วนตดัสินใจเพื่อนาํเสนอขอ้กงัวลของ

ชาวบา้น  โน้มน้าวจิตใจของผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจให้หันมาสนบัสนุนและรับฟังขอ้เรียกร้อง  

ไม่วา่จะเป็นเจา้หน้าที่รัฐในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัประเทศ  สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร  รวมไปถึงผูเ้สนอเงินกูใ้หก้บัการสร้างเข่ือน 

ห้า  ใชว้ิธีการทางกฎหมาย  ในบางคร้ังวิธีทางกฎหมายจะช่วยชะลอ หยุดเขื่อน  เพราะทุก

ประเทศมีกฎระเบียบ ท่ีจะตอ้งปฏิบติั อาจจะตอ้งหาช่องทางในการชะลอ หรือให้หยุดโครงการตาม

กระบวนการทางกฎหมาย  หรืออาจใชก้ฎหมายในการเพิ่มค่าชดเชย เป็นตน้ 

หก  เสนอทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่เขื่อน  พยายามติดต่อผูเ้ชี่ยวชาญมาช่วยในการนําเสนอ

ทางเลือกอ่ืนๆ ในการจดัการนํ้าและพลงังานท่ีนอกเหนือไปจากการสร้างเข่ือน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม  สามารถสรุปไดว้่า  

การเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นกิจกรรมที่มีข้ึนจากความคบัขอ้งใจในบางประการ  ทาํให้ตอ้งออกมา

แสดงถึงความคิด ออกมาทาํกิจกรรม เพื่อเคล่ือนไหว เรียกร้อง ในส่ิงท่ีตนหรือกลุ่มตนตอ้งการให้มี

การแก้ปัญหา  โดยการเคลื่อนไหวดงักล่าว มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูก

กฎหมาย  และทั้งที่สําเร็จและไม่สําเร็จ  แต่ก็เป็นวิถีของการมีส่วนร่วมในทางการเมืองและในทาง

สังคมท่ีแสดงออกมา  อนัเป็นลกัษณะของประชาธิปไตย 

 

2.1.7  แนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางการเมือง (The Concept of  Political Communication) 

          2.1.6.1  ความหมายของการส่ือสารทางการเมือง 

          ในการส่ือสาร พูนทรัพย ์ สิทธิพรหม  (2539: 1) ไดอ้ธิบายความหมายไวว้่า  การ

ส่ือสาร (Communication)  มาจากรากภาษาละตินวา่  “Communis”  แปลวา่ เหมือนกนั ร่วมกนั  เมื่อ

เราทาํการส่ือสารก็หมายความวา่  เรากาํลงัมีส่วนร่วมรับรู้ขอ้มูล  ข่าวสารในความหมายท่ีเหมือนกนั   

การส่ือสาร จึงหมายถึง  การที่มนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กนัที่จะสร้างความเขา้ใจร่วมกนัเพือ่ดาํรงชีวิตอยู่

ในสังคมเดียวกนั  ซ่ึง เดชพนัธ์ุ  ประวิชยั  (2543: 2)  ไดอ้ธิบายความหมายของการส่ือสารเพิ่มเติม

ไวว้่า  การส่ือสารเป็นกระบวนการในการส่ือความหมาย โดยมีบุคคลสองฝ่าย  ทาํหน้าที่รับ-ส่ง

ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่ถูกตอ้งตรงกบัการส่ือสารจึงเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการ

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างกนัของมนุษยน์อกจากนั้น  สุรพงษ์  โสธนะ

เสถียร  (2544: 1)   ไดก้ล่าววา่การส่ือสารอาจใชอุ้ปกรณ์หรือไม่ใชอุ้ปกรณ์เป็นตวัช่วยในการติดต่อ

หรือแลกเปล่ียนสารดงักล่าว  ทั้งน้ีเพือ่ตอบสนองต่อการรับรู้และความเขา้ใจรวมไปถึงการยอมรับ

ในสารท่ีส่งหรือรับนั้น   

          ส่วนการส่ือสารทางการเมือง พฤทธิสาน  ชุมพล  (2540: 181)  ไดอ้ธิบายความหมาย

ของการส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) ไวว้า่ การส่ือสารทางการเมืองจะตอ้ง หน่ึง  

เก่ียวขอ้งกบับุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปหรือมากกวา่นั้น  สอง เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทาง

การเมือง   สาม เพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัในทางการเมือง 

           จากนิยามขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของ “การส่ือสารทางการเมือง” ไดว้า่  คือ   

“กระบวนการส่ือความหมายในทางการเมืองระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียว

หรือหลายบุคคลก็ได้ โดยผ่านช่องทางของส่ือในรูปแบบต่างๆ เพือ่ให้เกิดความเข้าใจหรือเกิด

กิจกรรมทางการเมือง ตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารดงักล่าว” 
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           2.1.6.2  องคป์ระกอบของการส่ือสารทางการเมือง   

           สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร  (2544: 5)  และ พูนทรัพย ์ สิทธิพรหม  (2539: 20-21)  ได้

กล่าวถึงการส่ือสารทางการเมืองว่ามีองค์ประกอบ คือ  แหล่งสาร หรือผูส่้งสารทางการเมือง  

ข่าวสารทางการเมือง  ช่องทางการส่ือสารทางการเมือง  และผูรั้บสารทางการเมือง   นอกจากนั้น 

พฤทธิสาน  ชุมพล  (2540: 187)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการส่ือสารทางการเมืองเพิ่มเติมไวว้า่  

ในความเป็นจริงของการส่ือสารจะมีความสลบัซับซ้อนเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากองค์ประกอบที่ได้

กล่าวมาขา้งตน้แลว้ จะมีกรณีการส่งขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback)  ที่ผูรั้บสารจะกลายสภาพมาเป็นผู ้

ส่งสาร ส่งขอ้มูลข่าวสารป้อนกลบัไปยงัผูส่้งสารเดิม ซ่ึงไดก้ลายเป็นผูรั้บสารแลว้ เป็นตน้ 

            ส่วน เดชพนัธ์ุ  ประวิชยั  (2543: 2-4)  ไดเ้พิ่มเติมองคป์ระกอบนอกเหนือจากท่ีได้

กล่าวไวข้า้งตน้ อีก 2 องคป์ระกอบ  หน่ึง คือ สภาพแวดลอ้มในการส่ือสาร  (The Physical  and  

Cultural  Environment)  ซ่ึงมีสองส่วน คือ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น เวลา สถานที่  และ

สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ค่านิยม  มาตรฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้  

สอง คือ ผลของการส่ือสาร  อาจเป็นผลในทางลบหรือทางบวก อาจเป็นผลระยะสั้ นหรือระยะยาว  

ซ่ึงโดยทัว่ไปจะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมของผูรั้บสาร 

            2.1.6.3  แนวคิดในการส่ือสารทางการเมือง 

             ในแนวคิดการส่ือสาร  พฤทธิสาน  ชุมพล  (2540: 189, 196)  ไดก้ล่าวถึงการส่ือสาร

ในสังคมชนบทว่าเป็นการส่ือสารแบบพบหน้ากนั (Face-to-Face) ค่อนขา้งมากและชัดเจน  ทั้งน้ี

เพราะระยะทางจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ไม่ให้มีการติดต่อสัมพนัธ์กนั

ได้สะดวกนัก  ประกอบกบัในสังคมที่ห่างไกลมีการยอมรับบทบาทของผูน้าํในการแสดงความ

คิดเห็นเป็นอย่างมาก การส่งผ่านข่าวสารอาจมีการบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลผูมี้

อิทธิพลในการถ่ายทอดข่าวสารได ้

            ส่วน สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร และ เกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์  (2549: 32-91)  ไดก้ล่าวถึง

ประเภทของการส่ือสารในชุมชน  โดยจาํแนกออกเป็น   5  ประเภท คือ 

                     1)  กิจกรรมส่ือสารประเภทการพดู  ไดแ้ก่ 

                           (1)  การสนทนาแบบเผชิญหน้าหรือการส่ือสารระหว่างบุคคล  จดัเป็น

เคร่ืองมือการส่ือสารทีมี่ประสิทธิภาพ  เน่ืองจากเป็นการเผชิญหนา้ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร  ซ่ึง

สามารถพดูโตต้อบและสามารถสังเกตเห็นอากปักิริยา  ทาํใหป้ระเมินการเปิดรับข่าวสารไดง่้ายและ

ไม่ซบัซอ้นเหมือนเคร่ืองมือส่ือสารประเภทอ่ืน 

                           (2)  การจบักลุ่มสนทนา มีลกัษณะคลา้ยกบั การสนทนาแบบเผชิญหน้า  

เพยีงแต่ขยายขนาดหรือจาํนวนของผูส้นทนาโดยมากกวา่ 2 คนข้ึนไป 
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                           (3)  ข่าวลือ (Rumor) และซุบซิบ (Gossip)  เป็นการรับเอาสถานการณ์ที่น่า

เคลือบแคลงสงสัยมาสร้างเป็นเร่ืองท่ีตีความใหมี้ความหมายได ้ อาจไม่สามารถหาตน้ตอของแหล่ง

สารได ้และอาจเป็นทั้งดา้นดีและดา้นลบข้ึนอยูก่บัทศันคติส่วนบุคคล 

                           (4)  การสนทนาผ่านโทรศพัท์  การใช้โทรศพัท์ในสังคมชนบทจะเป็น

กิจกรรมส่ือสารทีเ่กิดข้ึนกบัคนเฉพาะกลุ่ม หรือไม่ก็เป็นการติดต่อกบัภายนอกชุมชน  เพราะคนใน

ชุมชนนิยมการไปมาหาสู่กนัมากกวา่จะใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อส่ือสาร 

                           (5)  วิทยุส่ือสาร  เป็นการส่ือสารที่เกิดข้ึนกบัผูใ้หญ่บา้นเท่านั้น  โดยใช้

ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ  แต่ปัจจุบนัวทิยส่ืุอสารไดล้ดบทบาทลง  เม่ือโทรศพัทเ์ขา้มาแทนท่ี 

                           (6)  การฝากข้อความด้วยวาจา โดยจะฝากข้อความต่างๆไวก้ับคนใน

ครอบครัวของผูที้ต่อ้งการจะฝากขอ้ความถึง  เหตุผลที่ใช้วิธีส่ือสารแบบน้ี เพราะคนในชุมชนมี

ความสนิทคุน้เคยและไวใ้จกนั 

                           (7)  การประชุม  ถือเป็นส่ือสําคญัที่จะขบัเคล่ือนชุมชนไปในทิศทางต่างๆ  

โดยแต่ละครอบครัวจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ประชุมอยา่งนอ้ย 1 คน 

                     2)  กิจกรรมส่ือสารประเภทการฟัง 

                            (1)  การตอบกลับ เป็นปฏิกิริยาโตต้อบจากผูรั้บสารถึงผูส่้งสารอย่าง

ทนัท่วงที     อาจอยู่ในลกัษณะ อวจันภาษา  ไดแ้ก่  ท่าทาง กิริยา  สีหน้า  หรือวจันภาษา คือ การ

พดูจา 

                            (2)  เสียงสะทอ้นหรือการยอ้นกลบัของสาร  เป็นการเดินทางของเน้ือหา

ข่าวสารจากผูรั้บสารส่งไปยงัผูส่้งสาร  เป็นลกัษณะเผชิญหนา้  รวมไปถึงการจบักลุ่มสนทนาอาจมี

การวพิากษว์จิารณ์แต่เป็นไปในลกัษณะท่ีนุ่มนวล 

                       3)  กิจกรรมส่ือสารประเภทการเขียน 

                             (1)  การบนัทึกการประชุม  เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิง

ในการประชุมแต่ละคร้ัง 

                             (2)  การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการสํารวจขอ้มูล

ของประชาชนท่ีหน่วยงานต่างๆส่งขอ้มูลมาใหก้รอก 

                             (3)  การเขียนแผนงาน/โครงการ  เป็นกิจกรรมการส่ือสารที่ต้อง

ดาํเนินงานเพื่อของบประมาณจากรัฐ 
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                       4)  กิจกรรมส่ือสารประเภทเคร่ืองมือ : ส่ือสาธารณะ 

                             (1)  เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  หอกระจายข่าวของหมู่บา้น เป็นช่อง

ทางการติดต่อของประชาชนทั้งหมู่บา้น  ผูใ้หญ่บา้นถือเป็นตวักลางสําคญัที่จะส่งต่อขอ้มูลถึง

ประชาชนในหมู่บา้น 

                             (2)  โปสเตอร์/ป้ายผา้/คทัเอาท ์  กิจกรรมการส่ือสารแบบน้ีมกัทาํเป็นคน

เฉพาะกลุ่ม  มิไดเ้กิดข้ึนกบับุคคลทัว่ไปในชุมชน   

                             (3)  แผน่พบั  เน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการแนะนาํและขอ้ปฏิบติัตน

ต่างๆ  ในการส่ือสารแบบแผ่นพบั คนในชุมชนจะเป็นผูรั้บสารเท่านั้ น  และไม่เป็นที่สนใจ

เท่าท่ีควร  อาจดว้ยเหตุผลของทกัษะการอ่านดว้ย 

                             (4)  บตัรเชิญร่วมงาน  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีชาวบา้นใช้ เม่ือจะจดั

งานประเภทต่างๆ  เป็นธรรมเนียมเพื่อเชิญคนในชุมชนมาร่วมงาน 

                             (5)  กิจกรรมส่ือสารประเภทกิจกรรม/การกระทาํ   ซ่ึงกิจกรรม/การ

กระทาํที่เกิดข้ึนในชุมชนมีส่วนก่อให้เกิดกิจกรรมการส่ือสารในชุมชน เช่น  กิจกรรมทางศาสนา  

กิจกรรมทางสังคม  เป็นตน้ 

            นอกจากนั้น ไดก้ล่าวถึงระดบัการส่ือสารภายในชุมชน  วา่มีระดบัการส่ือสารดงัน้ี 

                            (1)  การส่ือสารกบัตวัเอง (Intrapersonal  Communication)  หรือการ

ส่ือสารภายในตวัเอง  เช่น การคิด การหาเหตุผลประกอบการตดัสินใจ  การส่ือสารกบัตวัเอง เป็น

เสมือนจุดเร่ิมต้นของกิจกรรมการส่ือสารอื่นๆ เนื่องจากก่อนที่จะพูดจะทาํอะไร ต้องมีการคิด

กลัน่กรองจากสมองและกาํหนดรูปแบบของกิจกรรมการส่ือสารท่ีคิดวา่เหมาะสม 

                            (2)  การส่ือสารระหวา่งบุคคล  (Interpersonal  Communication)  เป็นการ

ส่ือสารระหว่างบุคคล 2 คนข้ึนไป  ส่วนใหญ่มกัเป็นการสนทนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ทศันคติ ความรู้สึก  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อค้นหา  สร้างความสัมพนัธ์  เพือ่ความบนัเทิง  และ

ก่อใหเ้กิดความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

                            (3)  การส่ือสารระดบักลุ่ม  (Group  Communication)  เป็นการส่ือสาร

ระหว่างผูค้นในกลุ่ม  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา  ร่วมกนัสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ  แบ่งปัน

ประสบการณ์ เป็นตน้ 

                           (4)  การส่ือสารระดบัชุมชน  (Community  Communication)  เป็นการ

ส่ือสารที่ผูรั้บสารมีจาํนวนมาก  จุดมุ่งหมายในการส่ือสาร คือ  การแจง้ให้ทราบ  การขอความ

ร่วมมือ   การขอความคิดเห็น  เป็นตน้ 
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                           (5)  การส่ือสารระหวา่งชุมชน (Intercommunity  Communication)  เป็น

กิจกรรมการส่ือสารทีผู่รั้บสารและผูส่้งสารอยูใ่นฐานะตวัแทนของชุมชน  เป็นการมุ่งหวงัเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน 

            นอกจากนั้น  สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร  (2544: 3-4) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการส่ือสารวา่  

จาํแนกไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

                        1)  การสื่อสารภายในบุคคล  เป็นการสื่อสารภายในจิตโดยไม่มีการ

แสดงออกดว้ยวจันภาษาใดๆออกมา  เช่น  การรําพึง ความรู้สึกนึกคิด และทศันคติ เป็นตน้ 

                        2)  การส่ือสารระหวา่งบุคคล  เป็นการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร

ทีเ่ป็นปัจเจกชน  อาจกล่าวได้ว่า การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นการส่ือสารขั้นพื้นฐาน  มีความ

ต่อเน่ืองและมีการยอ้นกลบัของสารอยูต่ลอดเวลา จึงทาํใหส้ามารถประเมินเหตุผลและความรู้สึกใน

การส่ือสารได ้

                        3)  การส่ือสารกลุ่มเล็ก  เป็นการส่ือสารที่มีคนมากกว่าสองคน  แต่ไม่

สามารถระบุจาํนวนคนท่ีแน่นอนได ้ จาํนวนคนเป็นไปตราบเท่าท่ีจะสามารถส่ือสารกนัซ่ึงหนา้  แต่

ส่วนมากจะอยูร่ะหวา่ง 3-7 คน การส่ือสารกลุ่มยอ่ยจะช่วยใหส่้งเสริมการทาํงานแบบทีมเวร์ิค 

                        4)  การส่ือสารกลุ่มใหญ่  เป็นการส่ือสารท่ีจะมีผูมี้ส่วนร่วมเป็นจาํนวนมาก  

สมาชิกตอ้งติดต่อกนัโดยมีช่องทางการส่ือสารเป็นตวัช่วย  ตวัอย่างของการส่ือสารกลุ่มใหญ่ เช่น  

สหพนัธ์กรรมกร  การปลุกระดมมวลชน เป็นตน้ 

                        5)  การส่ือสารมวลชน  จุดสาํคญัของการส่ือสารมวลชนอยูท่ี่ส่ือมวลชน ใน

ฐานะท่ีเป็นช่องทางของการส่ือสารท่ีครอบคลุมมวลชน  สามารถปลุกกระแสส่งผลต่อความคิดและ

พฤติกรรมของมวลชนในบางคร้ังได ้หากเร่ืองที่ประโคมออกไปนั้นตรงกบัความรู้สึกร่วมกนัของ

ประชาชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ือง การส่ือสารทางการเมือง  องคป์ระกอบของการส่ือสาร

ทางการเมือง  และแนวคิดในการการส่ือสารทางการเมือง  สามารถสรุปได้ว่า การส่ือสารทาง

การเมือง เป็นรูปแบบการส่ือสารประเภทหน่ึง ซ่ึงมุ่งให้เกิดผลในทางการเมือง  โดยใช้ส่ือและ

องคป์ระกอบการส่ือสารต่างๆเขา้ช่วย เพื่อเป็นกลวิธีให้เกิดผลทางการเมืองตามที่ตอ้งการ  โดยการ

ส่ือสารทางการเมืองเกิดข้ึนไดใ้นทุกระดบั ทั้งระดบัชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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2.2  โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขือ่นบ้านกุ่ม 

 

จากเอกสารประกอบเวทีสาธารณะ :คนอุบลและสังคมไทยกับเขื ่อนไฟฟ้าบ้านกุ่ม  

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.   ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี.  สํานักยุทธศาสตร์ลุ่มนํ้ าโขง, 2551: 2-3) ได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม ดงัน้ี 

ในปีพ.ศ. 2548  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน ได้

วา่จา้งบริษทั ปัญญา คอนซลัแตนด ์ จาํกดั  และบริษทั มหานครคอนซลัแตนด์ จาํกดั ศึกษาศกัยภาพ

การก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าแบบขั้นบนัไดในแม่นํ้ าโขง  ผลการศึกษาไดเ้สนอโครงการเขื่อน

ไฟฟ้าพลังนํ้ า 7 โครงการ คือ เขื ่อนไฟฟ้าพลังนํ้ าคอนฟอล (ลาว) เข่ือนไฟฟ้าพลังนํ้ าบ้านกุ่ม 

(พรมแดนไทย-ลาว)  เขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าไชยบุรี (ลาว) เขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าผามอง (พรมแดนไทย-

ลาว)  เขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าหลวงพระบาง (ลาว)  เขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าปากเบง (ลาว)   และเข่ือนไฟฟ้า

ฟ้าพลงันํ้าสามบอ (กมัพชูา)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ก็มีการทาํการศึกษา “รายงานก่อนรายงานความเหมาะสมและ

รายงานส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้” ในโครงการเขื่อนไฟฟ้าผามองและเขื่อนไฟฟ้าบา้นกุ่ม (ซ่ึงไดเ้ปล่ียน

ช่ือเขือ่นใหม่วา่  โครงการพลงันํ้าฝายปากชมและโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายบา้นกุ่มตามลาํดบั)  ซ่ึง

แลว้เสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551   

ในวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ

ของไทยไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจเก่ียวกบัความร่วมมือพฒันาพลงังานไฟฟ้าระหวา่งไทยลาวกบั

นายทองลุน  สีสุลิด  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศลาว  ซ่ึงทั้งสอง

ฝ่ายเห็นชอบให้  บริษทัอิตาเลียนไทย  จาํกดั  (มหาชน)  ทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้าฝายบา้นกุ่ม  มีกาํหนดระยะเวลา 15 เดือน   

ต่อมาวนัท่ี 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  นายสมคัร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  

ไดก้ล่าวในรายการสนทนาประสาสมคัร  กล่าวถึงเขื่อนบา้นกุ่มวา่  ไดด้าํเนินการทาํขอ้ตกลงศึกษา

ร่วมกบัรัฐบาลลาวแลว้และจะผลกัดนัให้มีการสร้างเขื่อนบา้นกุ่มให้ไดโ้ดยเร็ว  รวมทั้งไม่ควรเรียก

เข่ือนบา้นกุ่มวา่เข่ือน  แต่ควรเรียกวา่  Check  Dam  หรือฝายแมว้ 

อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินการโครงการก่อสร้างเข่ือนบา้นกุ่ม  ชาวบา้น ประชาชนในจงัหวดั

อุบลราชธานี รวมถึงผูว้า่ราชการไม่ทราบขอ้มูลดงักล่าวเลย  ไม่มีการแจง้จากหน่วยงานราชการ  มี

แต่การขอเขา้มาศึกษาทาํการสํารวจธรณีวิทยา จากหน่วยงานเอกชนเท่านั้น  ผูว้่าราชการจึงไดส้ั่ง

ระงบัจนกวา่จะมีหนงัสือราชการมาจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบก่อน   
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เอกสารประกอบการลงพื้นที่ศึกษาและตรวจสอบโครงการฝายไฟฟ้าพลงันํ้ า อ.โขงเจียม  

จ.อุบลราชธานี (วฒิุสภา, 2551)   ไดร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัเข่ือนบา้นกุ่มไว ้ดงัน้ี 

 

2.2.1  รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการเข่ือนบ้านกุ่ม 

          2.2.1.1  ท่ีตั้ง  กั้นแม่นํ้ าโขง  ห่างจากปากแม่นํ้ าโขง กม.ท่ี 928.00  บริเวณดอนกุ่ม

ดา้นเหนือ ติดหมู่บา้นท่าลง้ ตาํบลหว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม  จ.อุบลราชธานี (ประเทศไทย)  และบา้น

กุ่มนอ้ย แขวงจาํปาสัก (สปป.ลาว) 

          2.2.1.2  ระดบัเก็บกกัปกติและสูงสุด 115 เมตร จากระดบันํ้าทะเลปานกลาง(ม.รทก.) 

          2.2.1.3  ความจุอ่างเก็บนํ้า  2,111 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

          2.2.1.4  พื้นท่ีนํ้าท่วม  98,806 ไร่ 

          2.2.1.5  ความยาวอ่างเก็บนํ้ า  ประมาณ 100 กิโลเมตร จากเหนือเข่ือนถึงรอยต่อของ

อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี กบัอาํเภอชานุมาน จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

          2.2.1.6  ความสูงหวันํ้าออกแบบ  18.62 เมตร 

          2.2.1.7  อาคารระบายนํ้าลน้  จาํนวน 22 บาน  กวา้ง 22 เมตร  สูง 25.50 เมตร 

          2.2.1.8  ช่องเดินเรือ  2 ช่อง  กวา้ง 20 เมตร สูง 200 เมตร 

          2.2.1.9  กาํลงัผลิตติดตั้ง  1,872 เมกะวตัต ์

          2.2.1.10  พลงังานนํ้าเฉล่ียปีละ  8,433.87  ลา้นหน่วย   

          2.2.1.11  พลงังานไฟฟ้าสุทธิเฉล่ียปีละ  8,012.17  ลา้นหน่วย 

          2.2.1.12  พลงังานไฟฟ้าพึ่งไดสุ้ทธิเฉล่ียปีละ  3,078.74  ลา้นหน่วย 

          2.2.1.13  กาํลงัผลิตพึ่งได ้ 375.68 เมกะวตัต ์(ประมาณ 20 % ของกาํลงัผลิตติดตั้ง) 

          2.2.1.14  ราคาโครงการ  120,330  ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ียและเงินเฟ้อ) 

          2.2.1.15  ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้า  1.37 บาทต่อหน่วย  และ 1.59 บาทต่อหน่วย (กรณี

ใหส้ัมปทานและรับซ้ือไฟฟ้าอีกต่อหน่ึง) 
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ภาพที ่2.1  แบบก่อสร้างเข่ือนบา้นกุ่ม 

แหล่งทีม่า: มติชนออนไลน์, 2551. 

 

2.2.2  ราคาและแผนงานโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ฝายบ้านกุ่ม 

ในโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายบา้นกุ่ม  มีการระบุรายการแผนงานและราคาในรายละเอียด

แต่ละขั้นตอนของโครงการ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1  ราคาโครงการของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าบา้นกุ่ม 

 

ลาํดบั รายการ ราคาโครงการ 

(ล้านบาท) 

1 ศึกษาความเหมาะสม  ออกแบบรายละเอียดและจดัทาํเอกสาร

ประกวดราคา 

300.00 

2 งานแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและชดเชย 1,126.50 

3 ประกวดราคาและเตรียมการก่อสร้าง 1,000.00 

4 งานโยธา 18,395.60 

5 งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้าและอุปกรณ์ชลศาสตร์ 56,523.29 

รวมรายการ 1-5 77,345.39 

6 งานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 11,845.60 

7 โครงการบรรเทาปัญหานํ้าท่วมและพฒันาแหล่งนํ้าในพื้นท่ี 530.64 

8 ค่าบริหารและดาํเนินงาน (5% ของ 1-7) 4,486.08 

9 ค่าจา้งวศิวกรท่ีปรึกษา  (3% ของ 1,3,4-7) 2,657.85 

รวมราคาโครงการ 96,865.56 

 

แหล่งทีม่า: สภาผูแ้ทนราษฎร, 2551. 
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 นอกจากนั้น ยงัไดมี้การระบุแผนงานแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลงั

นํ้าฝายบา้นกุ่มเอาไว ้ โดยแสดงรายละเอียด 10 ปี ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่2.2  แผนงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าบา้นกุ่ม 

 

ลาํดบั รายการ แผนงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ฝายบ้านกุ่ม (ปีที่ ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม   อ อ ก แ บ บ

รายละเอียดและจดัทาํเอกสารประกวด

ราคา 

          

2 งานแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

ชดเชย 

          

3 ประกวดราคาและเตรียมงานก่อสร้าง           

4 งานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าปาก

ชมและบา้นกุ่ม 

          

5 ง า น อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่อ ง ก ล -ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

อุปกรณ์ชลศาสตร์พร้อมทดสอบ 

          

6 งานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง           

7 โครงการบรรเทาปัญหานํ่ าท่วมและ

พฒันาแหล่งนํ้าในพ้ืนท่ี 

          

8 งานตรวจสอบและส่งมอบงาน           

 

แหล่งทีม่า: สภาผูแ้ทนราษฎร, 2551. 

 

2.2.3  ผลประโยชน์ของโครงการ (คิดท่ีกาํลงัผลิต 1,872 เมกะวตัต)์ 

          2.2.3.1  ไฟฟ้า  14,181  ลา้นบาท 

          2.2.3.2  ดา้นคมนาคมทางนํ้า  135 ลา้นบาท 

          2.2.3.3  ดา้นประมง  270 ลา้นบาท 

          2.2.3.4  ลดคาร์บอนออกไซด์  5.49  ลา้นตนั/ปี  และลดการนาํเขา้นํ้ ามนัเตา  24,168  

ลา้นบาท/ปี 

          2.2.3.5  การพฒันาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า  โดยการสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้า เป็นโครงการ

ขนาดกลาง 1 โครงการและโครงการขนาดเล็ก 16 โครงการ ทั้งฝ่ังไทยและลาว  มีแผนส่งนํ้ าใน

พื้นท่ี 56,000  ไร่  ดว้ยงบประมาณลงทุนรวม  422,842  ลา้นบาท  ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.3  โครงการสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า จากโครงการฝายบา้นกุ่ม 

 

ลาํดบั โครงการสูบนํา้ด้วยไฟฟ้า ประเทศ พืน้ทีส่่งนํา้ (ไร่) ราคาโครงการ 

(ล้านบาท) 

1 พระลาน ไทย 23,400 92.555 

2 บา้นทุ่งนาเมือง ไทย 1,080 12.403 

3 บา้น Houay  Kathiere สปป.ลาว 980 14.429 

4 บา้นผาชนั ไทย 1,130 12.752 

5 บา้น  Khan Soum Soa สปป.ลาว 1,210 14.531 

6 บา้น  Khone Kene สปป.ลาว 2,980 21.444 

7 บา้น  Taphan สปป.ลาว 1,870 18.272 

8 บา้น Hinkhok สปป.ลาว 3,000 26.771 

9 บา้นลาดเจริญ ไทย 870 13.485 

10 บา้น Phahang สปป.ลาว 3,000 30.827 

11 บา้นทรายทองนอ้ย ไทย 1,630 22.098 

12 บา้น  Nongdeun สปป.ลาว 2,220 21.306 

13 บา้นนาสนาม ไทย 1,420 18.054 

14 บา้นอูบมุง ไทย 3,000 26.441 

15 บา้นสามแยกหนองคูณ ไทย 3,000 27.127 

16 บา้น Dong Sa สปป.ลาว 3,000 28.674 

17 บา้นบุงเขียว ไทย 2,810 21.673 

 รวม  56,600 422.842 

 

แหล่งทีม่า: วฒิุสภา, 2551. 
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2.2.4  ประเด็นผลกระทบและแนวทางการลดปัญหาผลกระทบจากโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้า

ฝายบ้านกุ่ม 

 

ตารางที่ 2.4   ประเด็นผลกระทบและแนวทางลดปัญหาผลกระทบจากโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าฝาย

บ้านกุ่ม 

 

ผลกระทบ แนวทางลดปัญหาผลกระทบ 

1. นํ้าท่วมหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน  239  ครัวเรือน   

• เขตไทย 1 หมู่บ้าน คือ บ้านคันท่า

เกวียน อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี  จํานวน 29  หลังคา

เรื อน  โรงเรี ยน 1 แห่ง และศาลา

อเนกประสงค์ 1 หลัง 

• เขตลาว 3 หมู่บ้าน คือ บ้านกุ่มน้อย  

44 หลังคาเรือน  บ้านคําตื้อ 93 หลังคา

เรือน บ้านคันทุ่งไชย  73  หลังคาเรือน 

• เขตไทย  บ้านคันท่าเกวียน ก่อสร้าง

คันป้ องกันนํ้าท่วมยาว 1.0 กิโลเมตร 

เพื่อไม่ให้มีการอพยพ 29 หลังคา

เรือน และป้ องกันพื้นท่ีถูกนํ้าท่วม 35 

ไร่ 

• เขตลาว   

- บ้านกุ่มน้อย จ่ายค่าชดเชย ค่า

ท่ีดินและบ้านเรือน  และโยกย้าย

ไปตั้งถิ่นฐานใหม่บริเวณ

ใกล้เคียงทางเหนือนํ้า 

- บ้านคําตื้อ  ก่อสร้างคันป้ องกัน

นํ้าท่วมยาว 1.67 กิโลเมตร  เพื่อ

ไม่ให้มีการอพยพ 98 หลังคา

เรือน และป้ องกันพื้นที่ถูกนํ้า

ท่วม 97 ไร่ 

- บ้านคันทุ่งไชย  ก่อสร้างคัน

ป้ องกันนํ้าท่วมยาว 1.80 

กิโลเมตร  เพื่อไม่ให้มีการอพยพ 

73 หลังคาเรือน และป้ องกัน

พื้นท่ีถูกนํ้าท่วม 134 ไร่ 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

ผลกระทบ แนวทางลดปัญหาผลกระทบ 

2.  เวนคืนพื้นท่ีหัวงานเข่ือน ชดเชยค่าท่ีดินและบ้านเรือน 

3.  พื้นที่เกษตรกรรมริมแม่นํ้าโขง รวม 13,858 

ไร่  แบ่งเป็นไทย  5,490 ไร่  ลาว  8,368 ไร่  

(ในตัวโครงการฯระบุกระทบพื้นที่เพาะปลูก 

900 ไร่ 180 ครัวเรื อน)  อันใช้เป็นพื้นที่ปลูก

พืชระยะสั้นเป็นอาหาร  การทอผ้า และรายได้

ของชุมชน   

 

• ก่อสร้างคันป้ องกันนํ้าท่วมและสถานี

สูบไม่ให้นํ้าเอ่อเข้าปากห้วย ท่วม

พื้นท่ีเพาะปลูก 

• จ่ายค่าชดเชย ค่าเสียโอกาสในการทํา

กิน คิดเทียบเท่าการลงทุนเปลี่ยน

อาชีพเป็นเลี้ยงปลาในกระชัง 

(160,000 บาท/ครัวเรือน) 

4.  อาชีพประมง ชดเชยค่าที่ดินและพื้นที่เพาะปลูก (12,000 

บาท/ไร่) 

5.   ผลกระทบด้านคมนาคมทางนํ้า เน่ืองจาก

การก่อสร้างฝายขวางลํานํ้าจะกีดขวางการ

เดินเรือขึ้นลง 

ก่อสร้างช่องทางเดินเรือฝั่งขวาของฝายกว้าง 

20 เมตร  ให้เรือขนาด 500 เดทเวทตัน ผ่านได้ 

6.  นํ้าท่วมเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 480 ไร่ ก่อนเริ่มโครงการ  ต้องขอเพิกถอนพื้นที่

อุทยานแห่งชาติก่อน 

7.   การปิ ดกั้นการอพยพของปลาในแม่นํ้าโขง 

เน่ืองจากปลาจะอพยพจากท้ายนํ้าขึ้นมาเหนือ

น ํ้า 

• ก่อสร้างทางบันไดปลาผ่านแบบ

คลองธรรมชาติ เพื่อให้ปลาขนาด

ใหญ่และขนาดเล็กอพยพขึ้นมาเหนือ

ฝายได้ 

• มีมาตรการเสริมโดยจัดทําโครงการ

เพาะพันธ์ุปลาชนิดที่จําเป็น โดยใช้

สถานีเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้าที่มีศักยภาพ

ในพื้นท่ีโครงการหรือใกล้เคียง 

 

 

 

 

 



59 

 

ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

ผลกระทบ แนวทางลดปัญหาผลกระทบ 

8.   ผลกระทบด้านป่ าไม้และพื้นที่ชั้นคุณภาพ

ล ุ่ม น ํ้า 

• ไม่กระทบแหล่งท่องเที่ยวผาแต้มที่

อยู่ห่าง 6 กิโลเมตรทางท้ายนํ้า 

• ที่ตั้งโครงการ แนวขอบระดับกักเก็บ

และแนวสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง ไม่อยู่

ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 

และ 1B 

 

แหล่งที่มา: ปรับปรุงจาก ตารางแสดงแนวทางการลดปัญหาผลกระทบเข่ือนบ้านกุ่ม :  

วุฒิสภา, 2551. โดยใช้ข้อมูลเพิ่มเติม จาก: สภาผู้แทนราษฎร, 2551. 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2  หมู่บ้านริมแม่นํ้าโขง  จังหวัดอุบลราชธานี 

แหล่งที่มา: จิตรกร โพธิ์งาม, 2554. 
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อย่างไรก็ตาม ยงัมีขอ้กงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและระบบนิเวศน์สองฝ่ัง

แม่นํ้ าโขงที่จะเปลี่ยนแปลงไป  การตอ้งเปลี่ยนแปลงและปรับตวักบัการประกอบอาชีพแบบใหม่   

ผลกระทบเร่ืองการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนไทย-ลาว จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสนํ้ าที่จะ

เกิดข้ึน  ผลกระทบจากการระบาดของเช้ือโรคหรือพาหะต่างๆ  อนัเน่ืองมาจากสภาพนํ้ าขงัเหนือ

เข่ือน  ทั้งเร่ืองความจาํเป็นของเขื่อนบา้นกุ่มกบัระบบพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย  ความคุม้ค่า

ของโครงการกบัการลงทุน 120,330 ลา้นบาท แต่พึ่งพิงกาํลงัผลิตไดเ้พียง 375  MW หลกัประกนัใน

เร่ืองปริมาณนํ้าจะเพียงพอหรือไม่ หากมีการสร้างเข่ือนขั้นบนัไดตอนบนในลาวและชายแดนไทย-

ลาว รวม 5 เข่ือน (ปากแบ่ง, หลวงพระบาง, ไซยะบุรี, ปากลาย, ปากชม) ผลกระทบดา้นการสูญเสีย

ระบบนิเวศน์และการท่องเท่ียว  เช่น  ผาชนั  แก่งสามพนัโบก  สะเลกอน  ดอนใหญ่  หาดสลึง  หาด

บา้นปากแซง  วงัปลา  ฯลฯ (รอการสํารวจอย่างละเอียด) รวมทั้งเถาวลัย์พนัปี  และนํ้ าตกลงรู 

นอกจากนั้นยงัมีความกงัวลเร่ืองบั้งไฟพญานาควา่จะยงัคงมีต่อไปหรือไม่ (วฒิุสภา, 2551) 

จากเหตุผลดงักล่าวก่อให้เกิดการออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

จากหลายฝ่าย ทั้งจากนกัวิชาการ  นักพฒันาเอกชน รวมถึงเกิดความสงสัยข้ึนในหมู่ประชาชน 

ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง ว่าเขื่อนมีลักษณะการก่อสร้างอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร  และได้เกิดเวที

สาธารณะข้ึนหลายแห่งเพือ่มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกบัโครงการก่อสร้างเขื่อนดงักล่าว   เน่ืองจาก

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าฝายบา้นกุ่ม เป็นการตดัสินใจโดยไม่ผา่นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน จึงไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 

66 และ 67 ซ่ึงระบุถึงการคุม้ครองสิทธิชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจดัการ บาํรุงรักษาและใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ให้ดาํรงชีพไดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มที่จะไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวติ  นอกจากนั้นการดาํเนินโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง จะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและ

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสียก่อน  (สํานักงานผูต้รวจการ

แผน่ดิน, 2550)   

ต่อมาในวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 นายประสาร มฤคพิทกัษ์ ประธานคณะอนุ

กรรมาธิการศึกษา และตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม จ.อุบลราชธานี  ของวุฒิสภา 

ไดอ้อกมาช้ีแจงว่าจากการศึกษาขอ้มูลและการจดัเวทีสาธารณะ “ต่อชะตาแม่นํ้ าโขง สายนํ้ าแห่ง

ชีวิต” เพื ่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยคณะกรรมาธิการตรวจสอบเร่ืองทุจริตและ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล วฒิุสภา ร่วมกบัองคก์รพนัธมิตร ไดส้รุปเห็นควรเสนอให้รัฐบาลยกเลิกการ

ลงนามบนัทึกความเขา้ใจโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม จงัหวดัอุบลราชธานี  เพื่อความย ัง่ยืน
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ของระบบนิเวศของแม่นํ้ าโขง และเพื อ่ รักษาแม่นํ้ าโขงไว้เ ป็นสมบัติของชุมชนต่อไป  

(หนังสือพิมพ์บ้านเมือง, 2553)  และการยื่นข้อเสนอดังกล่าวยงัอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

ในช่วงสมยัของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ แต่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภา

ใหม่ เร่ืองน้ีก็ยงัคงคา้งอยู ่   

  

 

2.3  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.3.1  งานวิจัยทีเ่กี ่ยวกับความตื ่นตัวด้านสิทธิชุมชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 

วฒันธรรม และวถิีชีวติ  

เสน่ห์  จามริก (2547: 7) ไดศึ้กษาเร่ือง “สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล” ช้ีใหเ้ ห็นว่า 

เศรษฐกิจตลาดเสรีอนัมีมาตั้งแต่ยุคอาณานิคม ผา่นยุค “พฒันา”  หลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง จนถึง

ยคุเศรษฐกิจการเงินขา้มชาติในปัจจุบนั  ภายใตก้ระแสโลกน้ีเองท่ีรัฐไทยตอ้งถูกลิดรอนอธิปไตยใน

การกาํหนดนโยบาย ชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง ตอ้งตกอยูใ่นสถานะถูกครอบงาํ ทั้งในดา้นสัญญาที่

ไม่เท่าเทียมและเป็นธรรม  ในดา้นการศึกษาปัญญาความคิดของชนชั้นนาํสมยัใหม่ และในดา้นการ

ลงทุนจากต่างประเทศ  การเขา้สู่ยุคการเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยั อาจเป็นแรงกระตุน้ให้ประชาชน

คนไทยเกิดความต่ืนตวัให้ไดม้าซ่ึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิการเมือง แต่ก็ตอ้งถูกลิดรอนบัน่ทอน

สิทธิ ในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม รุนแรงยิ่งๆข้ึนตามลาํดบั จนในที่สุด กระบวนการ

เศรษฐกิจเสรีก็แผข่ยายขอบข่ายการครอบงาํลงไปถึงฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อนัเป็นฐานตน้ทุนการ

ดาํรงชีวิตของชุมชนทั้งมวลทัว่ประเทศ  ปรากฎการณ์ต่ืนตวัและก่อตวัของกระแสสิทธิชุมชนจึงมี

ความหมายสําคญัต่อการขจดัวฒันธรรมอาํนาจนิยมที่ยงัคงสืบทอดอยู่ในสังคมการเมืองไทย  และ

ในขณะเดียวกนัก็เป็นกระแสตอบโตค้วามพยายามครอบงาํอธิปไตยของชาติจากพลงัอาํนาจขา้ม

ชาติทั้งภายในและภายนอก 

วิเชียร  บุราณรักษ์  (2548: 159) ได้ศึกษาเร่ือง “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค

ประชาชน  ศึกษากรณี :  กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี”  พบวา่  ปัจจยัหน่ึงที่นาํไปสู่การ

เกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนกรณีกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี  

เกิดจากปัจจยัด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง  ได้แก่  ปัญหาที่เกิดจากโครงการของรัฐ ซ่ึงมีที่มาจาก

ยทุธศาสตร์การพฒันาที่เนน้การพฒันาอุตสาหกรรมส่งออกและนาํความเจริญทางเศรษฐกิจ  ทาํให้

ภาครัฐและทุนเขา้มากอบโกยทรัพยากรของทอ้งถ่ิน  ไม่เพียงเท่านั้น  ยงัมีอิทธิพลต่อการจดัการ

ความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงระหวา่งคน ดิน นํ้ า ป่า และทรัพยากรอ่ืนๆ จากแนวคิดการเปล่ียนแปลง
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วิถีชุมชนโดยรัฐและทุนน้ีเอง  ทาํให้ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน พยายามให้

แนวคิดทวนกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคม  โดยใช้ปัจจยัดา้นทางเลือกการพฒันาและวฒันธรรม

ชุมชนในการยืนยนัวิถีความเป็นอยู่ดั้ งเดิมว่าเป็นส่ิงที่ควรรัก  ภูมิใจ  เคารพ และพึงให้ความ

ตระหนักต่อวิถีทางสังคม ที่เชื่อมโยงไปยงัการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคน ดิน นํ้ า ป่า และ

ทรัพยากรอ่ืนๆ ใหค้งอยูอ่ยา่งสมดุล มิใช่การเร่งพฒันาเศรษฐกิจโดยละเลยดา้นสังคม  เพราะการเร่ง

ตามทิศทางดา้นเศรษฐกิจมีผลพวงต่อวิถีทางสังคม  วฒันธรรม  อุดมการณ์ แบบแผนชีวิต วิถีการ

ผลิต ให้เปล่ียนแปลงไปอย่างมากมายและใหญ่หลวงเหลือคณานปัต่อชุมชนทอ้งถ่ิน    การเปิดเผย

ตวัออกมาของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนกรณีกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี จึง

เป็นการออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ (Public space) เพือ่ปรับความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างภาครัฐ  

ภาคตลาด  ภาคสังคม  รวมทั้งกลุ่มทุนขา้มชาติโลกาภิวฒัน์  โดยผ่านกระบวนการประชาธิปไตย  

การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร  หรือวถีิของตนเอง 

ก่ิงกาญจน์  สํานวนเย็น(2551: 3-5) ได้ศึกษาเร่ือง “พลวตัรด้านยุทธวิธีของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม: ศึกษากรณีขบวนการต่อสู้เพือ่สิทธิในที่ดิน  จงัหวดัลาํพูน”  พบว่า  จาก

ปัญหาความขดัแยง้ในท่ีดินทาํกินในจงัหวดัลาํพนู คือ หน่ึง  ปัญหาการถูกนายทุนแยง่ชิงและบุกรุก

ท่ีดินทาํกินของชาวบา้นและท่ีดินสาธารณประโยชน์ของชุมชน อนัเป็นท่ีดินท่ีชาวบา้นไดอ้าศยัเป็น

แหล่งทาํมาหากินและแหล่งอาหารร่วมกนัมาตั้งแต่อดีต  สอง ปัญหาการกระจุกตวัของการถือครอง

ที่ดินโดยนายทุนรายใหญ่โดยมิไดท้าํประโยชน์ให้เกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจในทีดิ่นทีถื่อครอง 

และสาม ปัญหาการถูกแย่งชิงสิทธิการได้ที ่ดินทํากินภายใต้โครงการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อการ

เกษตรกรรมของรัฐ  ทาํให้เกิดการขาดแคลนและไร้ที่ดินทาํกินของชาวบ้าน จนต้องลุกข้ึนมา

รวมกลุ่ม เคล่ือนไหวต่อสู้และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที่ดินทาํกินร่วมกนั  เพือ่เรียกร้องสิทธิในการ

เขา้ถึงและการใช้ทรัพยากรที่ดิน  โดยเลือกใช้และให้ความสําคญักบัยุทธวิธีการบุกยึดที่ดินของ

นายทุน  เพือ่นาํไปสู่การตรวจสอบการทุจริตในการถือครองและการใชป้ระโยชน์ในที่ดิน จึงถือ

เป็นยุทธวิธีที่ทา้ทายต่อกฎหมายและกลุ่มคนสําคญัในสังคมไทย และดูขดัแยง้กบัสถานการณ์และ

บริบททางการเมืองประชาธิปไตยแบบใหม่ ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบั 2540 (ในช่วงเวลานั้น) รวมถึง

ขดัแยง้ต่อความรู้สึกและความเช่ือของสาธารณชนทัว่ไปในสังคม  จากการต่อสู้ดงักล่าวมีการตอบ

โตอ้ย่างรุนแรงจากฝ่ายรัฐและทุน ดว้ยการจบักุมและฟ้องร้องชาวบา้นและเอ็นจีโอมากกวา่ 1,000 

คดี  นบัว่าเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนที่มีการ

ฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัชาวบา้นจาํนวนมาก  ซ่ึงกรณีของขบวนการต่อสู้เพือ่สิทธิในที่ดิน ของจงัหวดั

ลาํพูน เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึง การต่อสู้เพือ่สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทีดิ่น ซ่ึงถึงแมว้่า จะไม่
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ประสบผลสําเร็จ แต่ก็ได้สร้างแบบแผน บทเรียนและประวติัศาสตร์การต่อสู้เร่ืองสิทธิให้กับ

สังคมไทยไดเ้รียนรู้ และไดพ้ฒันาต่อไป 

 

 2.3.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความตืน่ตวัด้านสิทธิชุมชนในเร่ืองเข่ือน 

บูชิตา  สังขแ์กว้ (อา้งถึงใน สดใส  สร่างโศก, 2541: 10-11)  ไดศึ้กษาเร่ือง “วฒันธรรมปลา

และจุดจบตาํนานพรานปลาแม่นํ้ ามูล”  พบวา่  การมีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนปากมูลทาํให้เกิด

การเคล่ือนไหวของฝ่ายตอ้งการเข่ือนและไม่ตอ้งการเข่ือนเกิดข้ึน  ซ่ึงต่างฝ่ายต่างเสนอขอ้มูลเพื่อให้

รัฐบาลและสาธารณชนเห็นคลอ้ยตามความคิดของตน  การเคล่ือนไหวดงักล่าวมีตั้งแต่ระดบัชุมชน

สู่ระดับประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงในที่น้ีจะกล่าวสรุปในช่วงก่อนสร้างเขื่อนเสร็จ เพือ่ให้

ใกลเ้คียงกบัการวเิคราะห์ในงานวจิยัช้ินน้ี ดงัน้ี 

ในปี พ.ศ. 2532  หลงัจากรัฐมนตรีมีมติอนุมติัเห็นชอบในหลกัการโครงการเขื่อนปากมูล

และไดมี้การอนุมติังบประมาณในการก่อสร้างเขื่อน  กลุ่มที่คดัคา้นเขื่อนก็ไดมี้การจดัตั้งกลุ่มศึกษา

ปัญหา ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนปากมูล และไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษา รวมทั้งรณรงค์

และก่อตั้งคณะกรรมการรณรงค์คดัคา้นการสร้างเขื่อนปากมูล  มีการเคลื่อนไหวให้หน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งออกมาช้ีแจงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและขอใหท้บทวนการสร้างเข่ือน  ตลอดจนคดัคา้นการ

อนุมติังบประมาณของรัฐบาลช่วงระหวา่งก่อสร้างเข่ือน 

ในปี พ.ศ. 2534  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ลงมือก่อสร้างในเขตอุทยาน

แห่งชาติแก่งตะนะ โดยร้ือศาลเพียงตาของชาวบา้น และระเบิดหิน ทาํใหก้ลุ่มคดัคา้นการสร้างเข่ือน

ออกมาเคล่ือนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการสร้างเขื่อนและเปิดเผยขอ้เท็จจริงของผลกระทบที่

จะเกิดข้ึนและขอให้ตั้ งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย (ราชการ ชาวบ้าน กฟผ. และนักวิชาการ) เพื่อ

ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดข้ึน  แต่การก่อสร้างก็ยงัดาํเนินการต่อและมีการปะทะกนัระหวา่งกลุ่ม

ผูส้นบัสนุนและกลุ่มผูค้ดัคา้น  มีการจบักุมแกนนาํผูค้ดัคา้นเขื่อน  เมื่อไม่สามารถชะลอการสร้าง

เขื่อนได ้กลุ่มผูค้ดัคา้นไดเ้รียกร้องให้ กฟผ. จ่ายค่าชดเชยอาชีพประมง 35,000 บาทต่อครอบครัว  

เป็นเวลา 3 ปี และหลงัสร้างเข่ือนตอ้งชดใชเ้ป็นที่ดินทาํกิน 10 ไร่  แต่ขอ้เรียกร้องไม่สามารถหาขอ้

ยุติได ้ (ในเร่ืองเขื่อนปากมูลยงัคงมีปัญหายืดเยื้อมาถึงปัจจุบนั ทั้งกรณีการเปิดปิดเขื่อนและกรณี

ของขอ้เรียกร้องค่าชดเชย) 

สดใส  สร่างโศก (2541: 116-118)  ไดศึ้กษาเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน 

ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนปากมูล: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนริมแม่นํ้ ามูล  อาํเภอโขง

เจียม  จงัหวดัอุบลราชธานี”  พบว่า  จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าเขือ่นปากมูล  ไดท้าํให้เกิดผล
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กระทบที่เกิดข้ึนในชุมชนร้อยละ 95  ซ่ึงกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนทั้งดา้นสังคมและเศรษฐกิจ  

ดงัน้ี 

ผลกระทบเชิงบวก  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  ทาํให้ชุมชนไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึนทั้งการคมนาคม

และการติดต่อส่ือสารกบัภายนอก  เม่ือการเดินทางสะดวกเด็กในชุมชนมีโอกาสในการศึกษาต่อใน

ระดบัมธัยมมากข้ึน  ดา้นสาธารณสุข ประชาชนก็เขา้ถึงบริการของรัฐไดม้ากข้ึน  จากการที่ชุมชน

ไดรั้บความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อน นํ้ าท่วมนาและที่ทาํกินทาํให้มีการรวมกลุ่ม ประสานกนั

ระหว่างชุมชนกบัชุมชนเพือ่เรียกร้องให้เกิดการแกไ้ขปัญหา  นอกจากนั้นจากการสูญเสียอาชีพ

ประมง ชุมชนตอ้งปรับตวัโดยแสวงหาความรู้และอาชีพใหม่ๆ มากข้ึน 

ผลกระทบเชิงลบ  จากการสร้างเขื่อนทาํให้เกิดความขดัแยง้ในชุมชน เพราะความคิดเห็น

ไม่ตรงกนั ญาติพี่น้องทะเลาะกนั แบ่งเป็นกลุ่มสนบัสนุนและคดัคา้น ทาํให้ขาดการร่วมแรงร่วมใจ

ในการพฒันาชุมชนและจรรโลงวฒันธรรมที่ดีของชุมชนเอาไว ้ เกิดความเส่ือมถอยทางวฒันธรรม 

การพึ่งพาวดั บา้น โรงเรียน มีความสัมพนัธ์ลดลง  รวมทั้งความสัมพนัธ์ในครอบครัว ท่ีตอ้งแยกกนั

อยูเ่พราะสมาชิกตอ้งไปทาํงานต่างถ่ิน พอ่ แม่ ลูกตอ้งจากกนั คนแก่ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวขาดความ

อบอุ่น เยาวชนขาดส่ิงยึดเหน่ียว ทาํให้ด่ืมสุรา เล่นการพนนั ทะเลาะวิวาท ลกัเล็กขโมยน้อย  ใน

เร่ืองสุขภาพ เม่ือมีเข่ือนทาํใหน้ํ้าน่ิง เม่ือชาวบา้นลงไปในนํ้า จึงเกิดอาการคนั  นอกจากนั้นการสร้าง

เข่ือนยงัทาํใหมี้การบุกรุกพื้นท่ีป่ามากข้ึน  ชาวบา้นขาดความมัน่คงทางอาหารตอ้งพึ่งพาการซ้ือมาก

ข้ึน  ขาดรายไดใ้นการใชจ้่ายในครอบครัวเพราะสูญเสียอาชีพการประมง  เกิดการวา่งงานในชุมชน 

และเกิดความไม่ไวว้างใจหรือเช่ือถือต่อขอ้ตกลงท่ีรัฐบาลไดรั้บปากไว ้

ศิริพร  โคตะวินนนท ์ (2543: 2, 150-151)  ไดศึ้กษาเร่ือง  “ผูห้ญิงในขบวนการเคล่ือนไหว

ของประชาชนชายขอบ กรณีศึกษาฝายราษีไศล : หมู่บา้นแม่มูนมัน่ยืน 2 และ 3”  พบวา่จากการ

สร้างฝายราษีไศลไดเ้กิดผลกระทบกบัประชาชนเกิดข้ึน  โดยนํ้ าไดท้่วมทาํลายพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามที่

มีความสําคญัอนัเป็นระบบนิเวศน์ท้องถ่ินของแม่นํ้ ามูล  ซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง    

นอกจากนั้นยงัเกิดดินเคม็รอบอ่าง  นํ้าท่วมที่ดินทาํกิน  ท่วมพืชไร่ พืชผกัตามธรรมชาติ  ท่วมแหล่ง

ตม้เกลือ  เผาถ่าน  การประมง  การเล้ียงสัตว ์ ทาํให้ชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อน  ดงันั้นชาวบา้น

จึงรวมตวักนัออกมาสู้   ในงานศึกษาน้ีเน้นไปที่บทบาทของผูห้ญิง และได้ขอ้สรุปถึงเง่ือนไขท่ี

ผูห้ญิงเขา้ร่วมในขบวนการต่อสู้ดงัต่อไปน้ี 

หน่ึง  ผูห้ญิงเป็นเจา้ของที่ดิน  “นามูน”  ที่ไดรั้บสืบทอดกนัมาตั้งแต่รุ่นปู่ ยา่ ตายาย  ผูห้ญิง

รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มีความผูกพนัและมีความรู้สึกหวงแหน  การออกมาต่อสู้ในขบวนการ
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เคล่ือนไหวเป็นการออกมาต่อสู้เพือ่ปกป้องรักษาสิทธิของตนเอง  ท่ีจะตอ้งไดรั้บค่าชดเชยจากการท่ี

นามนูถูกนํ้าท่วม 

สอง  ผูห้ญิงไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วมป่าบุ่งป่าทามท่ีเป็นแหล่งหาอยูห่ากินเล้ียงปากเล้ียง

ทอ้ง เป็น “ตูก้บัขา้ว” หรือ “ซุปเปอร์มาร์เก็ต” ของชุมชน   

สาม  ผูห้ญิงไดผ้่านกระบวนการเรียนรู้ เน่ืองจากมีนักพฒันาเอกชนหรือเอ็นจีโอ เขา้ไป

ทาํงานในพื้นที่ที่ไดรั้บผลกระทบจากการสร้างฝายราษีไศล  มีผูน้าํหญิงและผูน้าํชายบางคนผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมต่างๆก่อนเขา้ร่วมขบวนการเคล่ือนไหว  ในช่วงเร่ิมตน้ของการก่อตวั 

กลุ่มชาวบา้นในการต่อสู้เร่ืองปัญหาฝายราษีไศล  เอ็นจีโอไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบา้น

ไดคิ้ดวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัตวัเอง  ซ่ึงไดต้อกย ํ้าให้ชาวบา้นเห็นวา่ไดสู้ญเสียอะไรไปบา้งในป่า

บุ่งป่าทาม  สร้างให้เกิดสํานึกท้องถ่ินในการปกป้องวิถีชีวิตของตนเอง  นอกจากน้ียงัมีการ

ประสานงานเพือ่เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย  ให้ชาวบา้นรู้เร่ือง “สิทธิ”  ของตนเอง  

การพาชาวบ้านเข้า ร่วมวงสัมมนาในเวทีวิชาการต่างๆ  การพาไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กบัชาวบา้นกลุ่มต่างๆ  ที่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการของรัฐเช่นเดียวกนั เช่น  กรณี

เข่ือนอุบลรัตน์  เขื่อนปากมูล  เป็นตน้   กระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ีช่วยให้ชาวบา้นเกิดความมัน่ใจ

ในการออกมาต่อสู้มากข้ึน  ผูที้่มีประสบการณ์ ไดผ้า่นการเรียนรู้ต่างๆทางสังคมร่วมกบัเอ็นจีโอมา

ก่อน  มีแนวโน้มออกมาต่อสู้และมีบทบาทในฐานะแกนนาํในขบวนการ  แต่ในขณะเดียวกนัก็มี

ชาวบา้นกลุ่มใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายราษีไศลเช่นกนั  แต่ไม่ได้ผ่านขบวนการ

เรียนรู้ เช่นน้ีก็จะไม่กล้าออกมาต่อสู้  กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นเงื่อนไขที่สําคญัที่สุดของการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมในขบวนการเคล่ือนไหว 

พรใจ  ล่ีทองอินทร์  (2545: บทคดัย่อ, 185-186)  ไดศึ้กษาเร่ือง “การสถาปนาอาํนาจของ

ประชาชนในระดบัรากหญา้”  พบว่า กฎกติกาของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่

ครองพื้นทีอ่ยูไ่ดปิ้ดกั้นและเบียดขบัประชาชนในระดบัรากหญา้ให้มีพื้นที่ทางการเมืองอยูเ่พียงชาย

ขอบ  เพื่อปกป้องสิทธิและวถีิการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ  ประชาชนในระดบัรากหญา้

จึงตอ้งสรรคส์ร้างอาํนาจหรือสร้างการเมืองข้ึนมาผ่านการสร้างความหมายของสิทธิชุดใหม่  เพือ่

เปิดพื้นที่ให้ตนเองมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยไม่ถูกเขี่ยให้ไปอยู่ที่ริมขอบ

ของอาํนาจและถูกบงัคบัใหย้อมรับชะตากรรมท่ีตนเองไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนด   

ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จากแม่มูนและชะตากรรมของชาวบา้นที่ไดรั้บผลกระทบ

จากการสร้างเขื่อนสิรินธร  ทาํให้เร่ืองเล่าเกี่ยวกบัผลดีจากการสร้างเขื่อนปากมูลในสายตาของ

ชาวบา้นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหน่ึงกลายเป็นเร่ืองโกหก  การสร้างเขื่อนกลายเป็นภยัใกลต้วัที่กาํลงัจะมา  

การคดัคา้นจึงเป็นส่ิงคนกลุ่มน้ีเลือกจะทาํ  แต่การคดัคา้นการสร้างเขื่อนปากมูลของชาวบา้นกลุ่มน้ี
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ดาํเนินไปพร้อมๆกบัการถูกข่มขู่คุกคามและกดบงัคบั  และดว้ยการอา้งสิทธิในการจดัการแม่นํ้ ามูน  

รัฐก็สามารถเปล่ียนแม่นํ้ามูนใหก้ลายเป็นพื้นท่ีแห่งการพฒันาตามวาทกรรมการพฒันากระแสหลกั

ไดส้าํเร็จ  ชาวบา้นจึงตอ้งหนัมาเรียกร้องค่าชดเชยอยา่งเป็นธรรม  การลุกข้ึนมาทวงสิทธิของคนเล็ก

คนน้อยนอกจากจะแสดงออกถึงความพยายามในการจดัความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแบบเท่าเทียมกบั

รัฐแลว้  ยงัมีนยัของการตั้งคาํถามอย่างถอนรากถอนโคนต่อความเช่ือที่ว่าพวกเขาเป็นคนที่สังคม

ตอ้งสงเคราะห์ เพราะพึ่งตวัเองไม่ได ้ เน่ืองจากการทวงคืนชีวิตและสายนํ้ า ชาวบา้นเปิดเผยให้เห็น

วา่การใชอ้าํนาจอยา่งไม่เป็นธรรมของรัฐโดยผลกัความเส่ียงใหพ้วกเขาแบกรับผา่นการอาศยัอาํนาจ

กฎหมาย  อาํนาจความรู้ และการผูกขาดในการกาํหนดหลกัเกณฑ์การชดเชยความเสียหาย เป็น

สาเหตุท่ีทาํใหพ้วกเขายากจน  ดงันั้นเพื่อท่ีจะหลุดพน้จากคามยากจน ชาวบา้นตอ้งลุกข้ึนมากาํหนด

ชะตากรรมตนเอง ดว้ยการปฏิเสธการใช้อาํนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐพร้อมๆกบันิยามความหมาย

ของสิทธิข้ึนใหม่ เพื่อปิดกั้นการอา้งสิทธิของรัฐในการผกูขาดการจดัการนํ้ า  เมื่อเกิดการช่วงชิงการ

นิยามความหมายของสิทธิ  การนิยามความหมายของสิทธิชุดใหม่จึงอาศยัฐานของการอา้งสิทธิจาก

แหล่งที่มีความหลากหลาย ทั้งความรู้ที่เกิดจากวิถีชีวิตที่ผกูพนักบัแม่นํ้ ามูน  การทาํให้เห็นวา่สิทธิ

ในการใช้แม่นํ้ าของเขาที่ถูกเพิกถอนเป็นสิทธิที่ชดเชยไม่ไดด้้วยการจ่ายเงินทดแทน การเปลี่ยน

ตวัสะกด “แม่นํ้ ามูน”  เพื่อให้เป็นแม่นํ้ าที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษที่ชาวบ้านใช้สิทธิตามจารีต

ประเพณีในการอา้งสิทธิได ้ นอกจากนั้นยงัตอ้งสร้างพลงัขบัเคล่ือนทางการเมืองโดยอาศยัยุทธวิธีท่ี

หลากหลาย ท่ามกลางการต่อสู้ ต่อรอง และตอบโตอ้ยา่งหนกัหน่วงจากรัฐ 

ปราณี  โนนจนัทร์ และคณะ  (2551: 224-233) ไดศึ้กษาเร่ือง  “วิถีชีวิตและความมัน่คงทาง

อาหาร : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นปากบุ่งและชุมชนใกลเ้คียงในตาํบลคนัไร่  อาํเภอสิ

รินธร จงัหวดัอุบลราชธานี”  ไดก้ล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนสิรินธรและเข่ือนปาก

มูลวา่  การสร้างเข่ือนไดส้ร้างผลกระทบใหเ้กิดข้ึนกบัชุมชน ดงัต่อไปน้ี 

หน่ึง  ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจของชุมชน  เมื่อมีการสร้างเขื่อน อาชีพของคนในชุมชนก็

เปล่ียนไป  เกิดนํ้าท่วม และเข่ือนยงัทาํลายระบบนิเวศน์ของนํ้าและสัตวน์ํ้า  อาชีพประมงเร่ิมหายไป 

ชาวบา้นขาดรายได ้จนตอ้งอพยพไปทาํงานนอกพื้นที่  ต่อมามีกระแสการบริโภคนิยม รวมทั้งการ

ทาํเกษตรแบบใหม่ท่ีตอ้งลงทุนสูง  ทาํใหช้าวบา้นเร่ิมติดหน้ีสินเร้ือรัง ไม่สามารถชาํระหน้ีได ้

สอง  ผลกระทบด้านสังคม  วฒันธรรม  ประเพณี  จะมีบางประเพณีที่ลดความสําคญัลง 

นัน่ก็คือ บุญขา้วประดบัดินและบุญขา้วสาก  ประมาณปี พ.ศ. 2525  เป็นตน้มา  ผูค้นเร่ิมเขา้ร่วมพิธี

บางตามาก เพราะหนุ่มสาวไปทาํงานกรุงเทพฯกนัเยอะ 
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สาม  ความขดัแยง้ที่เกิดจากการเขา้ใจผิดซ่ึงกนัและกนั  เมื่อมีเร่ืองการสร้างเขื่อนเกิดข้ึน 

ชาวบา้นไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่เท่ากนั เกิดความขดัแยง้แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีคดัคา้นการสร้างเข่ือน

และกลุ่มสนบัสนุนการสร้างเข่ือน 

ส่ี  ผลกระทบด้านแหล่งทาํมาหากิน  ชาวบา้นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนได้

อพยพเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีเขตหมู่บา้นปากบุ่งและหมู่บา้นใกลเ้คียง ก่อใหเ้กิดการแก่งแยง่ทรัพยากรท่ีมี

อยู่  แต่ก่อนชาวบา้นจะดาํรงชีวิตดว้ยอาชีพประมง เมื่อหาปลาไม่ได ้เคร่ืองมือหาปลาจึงถูกนาํมา

เก็บไวต้ามตน้ไมห้รือบา้นเรือน ชาวบา้นตอ้งละท้ิงอาชีพประมงไป เพราะพนัธ์ุปลาและขนาดปลาก็

ลดลง  เมือ่มีเขือ่นเกิดดินพงัทลาย  พื้นทีท่ามทีเ่คยเป็นแหล่งทาํมาหากินของชาวบา้นและเป็นแหล่ง

เพาะปลูกในยามนํ้าลด ชาวบา้นก็ปลูกผกัไม่ไดแ้ลว้  การหาของป่าก็ยากข้ึนเพราะตอ้งแก่งแยง่กนั 

จากผลกระทบดงักล่าวทาํใหช้าวบา้นตอ้งรวมตวักนัเพื่อเรียกร้องสิทธิโดยมีการแบ่งหนา้ท่ี

กนัทาํเป็น 5 กลุ่ม คือ  กลุ่มเจรจา  กลุ่มรักษาความปลอดภยั  กลุ่ม อสม. ทาํหนา้ที่ทาํความสะอาด

สถานท่ีชุมนุม  กลุ่มประสานงาน  และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลกบัส่ือ  ซ่ึงพลงัการเกาะเก่ียวการต่อสู้รวมตวั

ตั้งแต่เขื่อนสิรินธรจนถึงเขื่อนปากมูลน้ีถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ชาวบ้านได้รวมตวักันและ

ร่วมกนัต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรและเป็นผูใ้ชท้รัพยากรใน

แถบน้ีมาเป็นเวลานาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าปัญหาการ

ละเมิดสิทธิชุมชนในกรณีต่างๆ ส่งผลให้เกิดความต่ืนตวัของชาวบา้นในการพูดคุย หาทางออกของ

ปัญหาร่วมกนั และไดมี้เคล่ือนไหว ทาํกิจกรรมในการเรียกร้องความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ  ซ่ึง

ก็มีทั้งการเคลื่อนไหวที่ประสบความสําเร็จ และการเคลื่อนไหวที่ประสบความล้มเหลว  แต่การ

รวมตวักนัของชาวบา้นในการปกป้องสิทธิชุมชนของตนเอง ก็เป็นการแสดงและพิสูจน์ถึง พลงัของ 

“สิทธิ” และพลงัของ “ประชาชน” อยา่งเห็นไดช้ดั  และสะทอ้นถึง ความมีตวัตนของประชาธิปไตย

ไทยว่าไม่ใช่เพียงแค่การบญัญติัไวเ้พือ่ให้เกิดความเป็นอารยะ  แต่ตอ้งปฏิบติัให้เกิดข้ึนจริงใน

สังคมไทยไดแ้ลว้ 
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2.4  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง  สามารถนาํมาสร้าง

กรอบแนวคิดในการวิจยัได้ดงัแผนภาพ (แผนภาพหน้าถดัไป)  เพื่อช้ีให้เห็นความเช่ือมโยงของ

เหตุการณ์และปัจจยัต่างๆ  ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความตืน่ตวัดา้นสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ า

โขง  จงัหวดัอุบลราชธานี  จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม”   โดยสามารถอธิบายแผนภาพ

ดงักล่าวได ้ดงัต่อไปน้ี 

เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในสมยัของรัฐบาลที่นาํโดยนายกรัฐมนตรีสมคัร  

สุนทรเวช ได้มีการลงนามบนัทึกความเขา้ใจเกี่ยวกบัความร่วมมือพฒันาพลงังานไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศลาว  จนเกิดโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มเกิดข้ึน  โดยเมื่อภาคส่วน

ต่างๆได้รับทราบขอ้มูลในเร่ืองการสร้างเขื่อน  จึงเกิดขอ้มูล ความรู้หลากหลายชุดเกี่ยวกบัเร่ือง

เขื่อนเกิดข้ึน    ทั้งจากภาครัฐ   นกัพฒันาเอกชน (NGOs)  นกัวิชาการ  บริษทัเอกชนทีมี่หน้าที่ใน

การสํารวจความเป็นได้ในการสร้างเขื่อน   ส่ือประเภทต่างๆ   รวมถึงชุมชนผูมี้บทเรียนในเร่ือง

เขือ่น  ขอ้มูลทีห่ลากหลายจากที่มาที่หลากหลายดงักล่าว เป็นปัจจยัภายนอก ที่ถูกส่งไปสู่ชุมชนลุ่ม

นํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมที่ผูกพนักบัทรัพยากรธรรมชาติในระบบ

นิเวศลุ่มนํ้าโขงมาเป็นเวลายาวนาน  โดยชุมชนดงักล่าว มีจาํนวนหลายหมู่บา้น  และมีปัจจยัภายใน

ทีท่ั้งคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั   เช่น ในเร่ืองของความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ในสิทธิชุมชน  การ

ตดัสินใจรับชุดความรู้ใหม่   ความเขม้แข็งและความคิดของผูน้าํชุมชน  การเมืองในชุมชน  การ

ประเมินประโยชน์และผลกระทบจากเข่ือนที่จะเกิดข้ึนในชุมชน เป็นตน้  ซ่ึงปัจจยัภายในเหล่าน้ีก็

จะเป็นตวัคดักรอง และเป็นตวัเลือกท่ีจะเช่ือหรือคลอ้ยตามขอ้มูลจากท่ีใดหรือจากใคร  จากนั้นการ

รับรู้ดงักล่าวก็จะสร้างปฏิกิริยาต่อเขื่อนบา้นกุ่มไดแ้ตกต่างหลากหลายออกไป  ซ่ึงชาวบา้นอาจจะ

วางเฉยเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน  อาจเห็นดว้ยกบัการสร้างเขื่อน   หรืออาจจะคดัคา้นการสร้างเขื่อน   ซ่ึง

จากปฏิกิริยาดงักล่าวนาํมาซ่ึงการส่ือสารและการแสดงความคิดเห็นของชาวบา้นในชุมชนเกี่ยวกบั

เร่ืองเขือ่น  กระบวนการรับขอ้มูลจากทั้งภายนอกชุมชนและภายในชุมชน รวมถึงการคิดวิเคราะห์

ดว้ยตวัชาวบา้นเอง ทาํให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิชุมชนในลกัษณะต่างๆ  โดยความเขา้ใจเร่ือง

สิทธิชุมชนดงักล่าว อาจเป็นความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ หรืออาจเป็นความรู้ใหม่ หรือเป็นความรู้เพิ่มเติมก็ได ้  

จากนั้นเกิดการรวมกลุ่มกนัของคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกนั  และสร้างเครือข่ายของตน โดยมี

รูปแบบกิจกรรมที่จะส่งผ่านความคิดเห็นออกมา   ซ่ึงส่ิงที่แสดงออกมาน้ีถือเป็นความตื่นตวัดา้น

สิทธิชุมชนในการบริหารจดัการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และวิถีชีวิต ของชุมชน
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คนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม โดยมีปัจจยัที่ทาํให้เกิด

การต่ืนตวัและรูปแบบของความต่ืนตวัในรูปแบบต่างๆ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

โครงการไฟฟ้ าฟ้ าพลัง

นํ้าเขื่อนบ้านกุ่ม 

ปัจจัยภายในชุมชน 

- ความเข้าใจและความ

เช่ือมั่นในสิทธิชุมชน 

- การตัดสินใจรับชุด

ความรู้ใหม่ 

- ผู้นํา/การเมืองในชุมชน 

- การประเมินประโยชน์

และผลกระทบจากเข่ือน 
 

ปัจจัยภายนอกชุมชน 

- ภาครัฐ 

- NGOs 

- นักวิชาการ 

- บริษัทเอกชน 

- ส่ื อรูปแบบต่างๆ 

- บทเรียนจากชุมชนอ่ืน 

ชุมชนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี 

- วิถีชีวิต 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 

- วัฒนธรรม 

- เศรษฐกิจ 

- การเมือง 

 

ความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชน 

- ปฏิกิริ ยา วางเฉย/ 

ต้องการเข่ือน/คัดค้าน

เข่ือน 

- การส่ือสารและการ

แสดงความคิดเห็น 

- ความเข้าใจในสิทธิ

ชุมชน 

- การรวมกลุ่มและ

เครือข่าย 
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บทที ่3 

 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

 

 ในการศึกษาเร่ือง  “การศึกษาความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนในการบริหารจดัการและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวิถีชีวิต ของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี จากโครงการ

ไฟฟ้าพลังนํ้ าเขื ่อนบ้านกุ่ม”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดระเบียบวิธีการวิจัย  

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากรในการศึกษาคือ ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงคาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม มีประมาณ 34 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นกุ่ม บา้นตามุย บา้นท่าลง้  

บา้นทุ่งนาเมือง บา้นคนัท่าเกวยีน บา้นปากลา บา้นดงนา บา้นผาชนั บา้นนอ้ย บา้นสําโรง บา้นปาก

ห้อยม่วง บา้นคาํจา้ว บา้นจอมปลวกสูง บา้นปากกะหลาง บา้นสองคอน บา้นคนัพะลาน บา้นบุ่ง

แซะ บา้นดอนง้ิว บา้นปากแซง บา้นนาทราย บา้นนาหินโง่น บา้นลาดหญา้คา บา้นนาแวง บา้นบุ่ง

ขอ้ง บา้นนาเมือง บา้นหนองวไิล บา้นเหนือ  บา้นนาสนาม บา้นแกง้เกล้ียง บา้นอูบมุง บา้นห้วยยาง 

บา้นบุ่งซวย บา้นบุ่งเขียว และบา้นหินขนั (วฒิุสภา, 2551)  

โดยในการสัมภาษณ์จะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ Cluster  Sampling  แบ่งประชากรออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ ชุมชนเหนือเข่ือนและชุมชนใตเ้ข่ือน และเลือกตวัอยา่ง กลุ่มละ 3 หมู่บา้น โดยการสุ่ม

แบบง่าย  ดงัน้ี 
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3.1.1  ชุมชนเหนือเข่ือน  คือ  บา้นสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร, บา้นดงนา อาํเภอศรีเมืองใหม่   

และบา้นคนัท่าเกวยีน  อาํเภอโขงเจียม 

3.1.2  ชุมชนใตเ้ข่ือน  คือ  บา้นท่าลง้  บา้นตามุยและบา้นกุ่ม  อาํเภอโขงเจียม 

ในการเลือกสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนดังกล่าวจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ Snowball 

Sampling หรือแบบลูกโซ่ โดยเป็นการอาศยัการแนะนาํต่อเน่ืองกนัไป จากคนที่ 1 ท่ีมีขอ้มูล ไปหา

คนท่ี 2 และต่อเน่ืองไปเร่ือยๆจนครบตามที่ตอ้งการ  ซ่ึงจาํนวนบุคคลที่สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์

หมู่บา้นละ 5 คน  

 

 

3.2  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 

 3.2.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  คือ ขอ้มูลทีถู่กเก็บโดยตรงจากพื้นทีห่รือตวับุคคล ซ่ึง

ผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมเองใหม่ 

 3.2.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  คือ  ขอ้มูลจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่นซ่ึงได้

รวบรวมไวก่้อนหนา้แลว้ ทั้งท่ีผา่นการวเิคราะห์และไม่ผา่นการวเิคราะห์ 

 

 

3.3  วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชห้ลกัการวจิยัเชิงคุณภาพ คือ 

 

3.3.1  ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นการเก็บขอ้มูลจากเอกสารที่มีผู ้

รวบรวมไวแ้ลว้อยา่งเป็นทางการ คือ หนงัสือ บทความวชิาการ งานวจิยั รายงานการประชุมสัมมนา  

ข่าวหนงัสือพมิพ ์ เป็นตน้ 

3.3.2  การสัมภาษณ์กึง่มีโครงสร้าง (Semi-Structure  Interview)  เป็นการสัมภาษณ์แบบมี

เคา้โครงคาํถามไวบ้า้งแล้ว แต่ในการสัมภาษณ์จริงก็จะมีการปรับตามสถานการณ์  อาจมีคาํถาม

อ่ืนๆเพิ่มเติม ซ่ึงการถามก็จะเป็นไปตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง    



73 

 

 

3.3.3  การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ  (In-depth interview) เป็นการซกัถามพูดคุยกนัระหวา่งผู ้

สัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์  โดยถามเจาะลึก ลว้งคาํตอบอยา่งละเอียดถ่ีถว้น การถามนอกจากจะ

ตอ้งการใหอ้ธิบายแลว้ ก็จะถามถึงเหตุผลดว้ย (กรแกว้ จนัทภาษา, 2554) 

โดยไดส้ัมภาษณ์ทั้งหมด 38 คน แบ่งการสัมภาษณ์เป็น  5 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

          3.3.3.1  เจา้หนา้ท่ีรัฐ  3  คน  

                        1)  ร.อ.คมสันต์  ดุษฎีเสนีย์  ผู ้ อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัด

อุบลราชธานี  

          2)  นายประสาร มฤคพิทกัษ ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม จ.อุบลราชธานี ภายใตก้ารมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ

ศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วฒิุสภา   

                         3)  นพ.นิรันดร์  พิทกัษว์ชัระ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

          3.3.3.2  นกัวชิาการ  3  คน   

                        1)  รองศาสตราจารยพ์ฤกษ ์เถาถวลิ  อาจารยค์ณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 

                        2)  นายสุรสม   กฤษณะจูฑะ   อาจารยค์ณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 

                        3)  นางสาวก่ิงกาญจน์  สาํนวนเยน็  อาจารยค์ณะรัฐศาสตร์      มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 

           3.3.3.3  นกัพฒันาเอกชน  2  คน  

                        1)  นางสาวคาํป่ิน  อกัษร  

                        2)  นางสาวสดใส  สร่างโศก 

           3.3.3.4  ชาวบา้นในชุมชน  30  คน   

                          1)  บา้นสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี   5  คน 

                          2)  บา้นดงนา อาํเภอศรีเมืองใหม่   จงัหวดัอุบลราชธานี  5  คน 

                          3)  บา้นคนัท่าเกวยีน  อาํเภอโขงเจียม  จงัหวดัอุบลราชธานี  5  คน 

                          4)  บา้นท่าลง้  อาํเภอโขงเจียม  จงัหวดัอุบลราชธานี  5  คน 

                          5)  บา้นตามุย  อาํเภอโขงเจียม  จงัหวดัอุบลราชธานี  5  คน 

                          6)  บา้นกุ่ม  อาํเภอโขงเจียม  อาํเภอโขงเจียม  จงัหวดัอุบลราชธานี  5  คน 
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3.3.4  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-Participant  Observation)  เป็นการสังเกตอยู่

ห่างๆ ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม  มีทั้งสังเกตแบบไม่ใหผู้ถู้กสังเกตรู้ตวัและให้ผูถู้กสังเกตรู้ตวั  

เช่น การสังเกตการหาปลา การทอผา้ การปลูกพืชริมโขง ของคนลุ่มนํ้าโขง 

3.3.5  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant  Observation)  เป็นการเขา้ไปสังเกตโดย

ใชชี้วติ ทาํกิจกรรมร่วมกบัคนในชุมชน เป็นเวลา 7 วนั  กิจกรรมทีเ่ขา้ร่วม เช่น กิจกรรมการแห่พระ

ประธานของวดับา้นคนัท่าเกวียน  การนัง่เรือเพือ่ไปศึกษาวิถีชีวิต วิถีการหาปลาของคนแม่นํ้ าโขง 

แถบบา้นสองคอน บา้นตามุย  บา้นท่าลง้ และหมู่บา้นฝ่ังลาว  ซ่ึงก็จะเห็นถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

เกาะแก่ง พนัธ์ุไม ้ วิถีชีวิต  การหาปลา การขายปลาบนเรือ  ทั้งยงัร่วมกบัชาวบา้นอาบนํ้ าในแม่นํ้ า

โขง  พกัอาศยัและทานอาหารกบัคนในชุมชน เป็นตน้  นอกจากนั้นก็มีการเขา้ไปศึกษาการชุมนุม

เรียกร้องของกลุ่ม  PMOVE หรือ ขบวนประชาชนเพือ่สังคมที่เป็นธรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มที่รวมกลุ่ม

ปัญหาต่างๆทัว่ประเทศที่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  ซ่ึงก็มีขอ้เรียกร้องยอ่ยในการขอให้ยุติการสร้าง

เข่ือนในแม่นํ้าโขง รวมถึงเข่ือนบา้นกุ่มดว้ย โดยเขา้ร่วมชุมนุมบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้ 2 วนั  

คือ วนัท่ี 18 และ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2554 เพือ่สงัเกตการณ์และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผูชุ้มนุม 

 

 

3.3  ขั้นตอนการทาํวจิัย 

 

ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความต่ืนตวัของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี  ดา้นสิทธิ

ชุมชน ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวถีิชีวติ  จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเข่ือน

บา้นกุ่ม” ผูว้จิยัมีขั้นตอนการทาํวจิยั ดงัน้ี คือ  

 

3.3.1    สาํรวจประเด็นปัญหา 

3.3.2    สํารวจแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นกรอบสําหรับการเก็บ

รวมรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล  

3.3.3    เก็บและศึกษาขอ้มูลภาคสนาม  

3.3.4    สังเคราะห์ขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล  

3.3.5    สรุปผลการวจิยั  

3.3.6    เขียนรายงานการวจิยั 
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  จะอาศยัการพรรณนาและวิเคราะห์ ( Descriptive and Analytical )  

โดยยึดทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาไว ้ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะประกอบด้วย (แน่งน้อย  

ยา่นวารี, 2554) 

การจําแนกและจัดระบบข้อมูลเพื ่อให้เข้าใจถึงความหมายและความสัมพันธ์ของ

ปรากฎการณ์จากทศันะของผูถู้กวิจยั (Native’ s Category)  เป็นการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล หาแบบ

แผน ความหมายและความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ภายใตบ้ริบททางสังคม วฒันธรรมท่ีศึกษา 

และทาํความเขา้ใจกบัความหลากหลายและความแตกต่างของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา 

การหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล แยกแยะเงื่อนไขเพือ่อธิบายสาเหตุความสัมพนัธ์ รวมทั้ง

เป็นการอธิบายการเกิดข้ึน การดาํรงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
 



 

 

บทที ่4 

 

 

สภาพทัว่ไปของชุมชนลุ่มนํา้โขง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

 

แม่นํ้าโขงเป็นแม่นํ้าท่ีไหลผา่น 6 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว ไทย กมัพูชา และเวียดนาม ซ่ึง

โดยทัว่ไปชุมชนในลุ่มนํ้าโขงทั้ง 6 ประเทศ ก็มีวถีิชีวติหลายอยา่งที่คลา้ยคลึงกนั  โดยเฉพาะการทาํ

ประมงและการทาํเกษตรริมโขง  ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นชุมชนที่อยูต่อนใตข้อง

ลุ่มนํ้าโขง และมีวถีิชีวติ วฒันธรรมท่ีผกูพนักบัสายนํ้าเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงจากการศึกษา สามารถสรุป

รายละเอียดได ้ดงัต่อไปน้ี 

4.1  วถีิชีวติ 

       4.1.1  อาชีพ 

       4.1.2  กิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

4.2  วฒันธรรม 

       4.2.1  ครอบครัว 

       4.2.2  เศรษฐกิจ 

       4.2.3  การศึกษา 

       4.2.4  การแพทย ์

       4.2.5  การส่ือสาร 

       4.2.6  ศาสนา 

       4.2.7  ศิลปะ 

       4.2.8  นนัทนาการ 

       4.2.9  การเมืองการปกครอง 

4.3  ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศแม่นํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี 

4.4  ปัญหาของชุมชน 

4.5  ลกัษณะเฉพาะของแต่ละหมู่บา้นท่ีศึกษา 

4.6  การบริหารจดัการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน  
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4.1 วถิชีีวติ  

 

4.1.1  อาชีพ   

อาชีพของคนลุ่มนํ้ าโขงจงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นอาชีพที่ผกูพนัและเช่ือมโยงกบัสายนํ้ าโขง

เป็นส่วนมาก ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

                     4.1.1.1  การทาํประมง  การทาํประมงเป็นวิถีชีวิตที่เกิดข้ึนตลอดลาํนํ้ าโขง ปลาเป็น

อาหารหลกัทีห่าไดง่้าย ซ่ึงเป็นส่ิงที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อยา่งเห็นไดช้ดั โดยทุกปีปลาจะวา่ย

ทวนนํ้ าข้ึนมาจากทางใตเ้พือ่มาวางไข่ที่ยอดนํ้ าเสมอ ซ่ึงเกาะแก่งต่างๆในลาํนํ้ าโขง จะเป็นแหล่ง

อนุบาลปลาอยา่งดี  เม่ือถึงฤดูนํ้าหลาก ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีลูกปลาเติบโตและแข็งแรงแลว้  นํ้ าจะพดั 

เอาปลาออกมาจากแก่งหินต่างๆ ส่ิงน้ีเป็นวฏัจกัร ที่เป็นวิถีของลาํนํ้ าโขงตามธรรมชาติ  เคร่ืองมือที่

ใชห้าปลา ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือท่ีชาวบา้นทาํข้ึนเอง ซ่ึงก็ถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งหน่ึงท่ีมี

คุณค่า เช่น การทาํอวน เบด็ แห ชอ้นตกัปลา ตุม้ มอง ลอบ เบด็เขียด จิบ ลานดกัปลา ไซกุง้ เป็นตน้ 

       ในการทาํประมง ชาวบา้นจะมี “ลวงปลา” ซ่ึงเป็นเขตหรือทาํเลที่หาปลาของตนเอง  

สามารถสืบทอดเป็นมรดกตกทอดได ้ และเป็นลกัษณะเหมือนทรัพยสิ์น สามารถซ้ือขายได ้โดย

อาจใช้เป็นที่ยืนตกัปลา ใส่มอง หรือเพือ่ทาํการประมงต่างๆ  นอกจากปลาแลว้ ยงัมีกุง้ กบ และอ่ึง

ตามฤดูกาล ท่ีสามารถหาเป็นอาหารได ้ในบริเวณลาํนํ้าโขง 

       4.1.1.2  การทาํสวน  การทาํสวนเป็นอีกหน่ึงอาชีพทีมี่ความสําคญัสําหรับคนลุ่มนํ้ า

โขง จงัหวดัอุบลราชธานี เพราะเน่ืองจากเป็นพื้นที่ติดริมนํ้ า  ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์  ซ่ึงสวน

ของชาวบา้นจะมี 2 ประเภท คือ หน่ึง สวนริมตล่ิงโขงบริเวณที่นํ้ าลดลง จะมีความชุ่มช้ืนเพราะเป็น

ส่วนท่ีนํ้าเคยท่วมในหนา้นํ้าหลากและพดัพาตะกอนต่างๆซ่ึงถือวา่เป็นปุ๋ยชั้นดีมาสะสมไว ้ พื้นที่ริม

ตล่ิงน้ีจะใช้ปลูกพืชอายุสั้ น เช่น ถั่วฝักยาว ผกักาด  ผกัชีลาว  มนัแกว หอม กระเทียม  ถั่วลิสง  

มะเขือเทศ  มะเขือพวง พริก ขา้วโพด  เป็นตน้ เพื่อท่ีจะไดเ้ก็บเก่ียวไดง่้าย เมื่อถึงฤดูนํ้ าข้ึน  สอง คือ

สวนบนฝ่ังโขง  เป็นพื้นที่ริมโขงหรือบริเวณใกลโ้ขงที่นํ้ าท่วมไม่ถึง  ส่วนมากจะปลูกผลไม ้ เช่น 

มะม่วง ส้มโอ มะขามหวาน ลาํไย กลว้ย เป็นตน้ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัเช่นกนั 

              โดยการเพาะปลูกจะเร่ิมข้ึนหลงันํ้ าโขงลดราวเดือนตุลาคม  ในช่วงเดือนแรกที่นํ้ าลด  

ชาวบา้นจะปลูกพืชท่ีไม่ตอ้งการนํ้ ามากไวบ้นท่ีสูงก่อนพืชชนิดอ่ืน  เช่น ถัว่ลิสง  ขา้วโพด  เป็นตน้  

ส่วนบริเวณทีน่ํ้าลดลงมาเร่ือยๆนั้น  จะปลูกพืชที่ตอ้งการดินชุ่มนํ้ าและมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ตะกอน  ไดแ้ก่ หอมแดง  กระเทียม  และพืชสวนครัวต่างๆ  การปลูกพืชในแต่ละปีอาจมีเน้ือที่และ

ลกัษณะแตกต่างกันออกไป  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับตะกอนที่ถูกนํ้ าพดัพามา  เช่น  บางปีมีตะกอนน้อย  

พื้นทีริ่มตล่ิงจะมีแต่หิน  เพาะปลูกไดน้อ้ย  แต่ถา้ปีใดมีตะกอนมาก ดินจะอุดมสมบูรณ์  สามารถทาํ
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การเกษตรไดผ้ลดี  การทาํเกษตรริมตล่ิงแม่นํ้ าโขงจึงไม่ตอ้งใส่ปุ๋ยและไม่ใช้สารเคมี  เพราะการ

ปลูกพืชผสมผสานกนัช่วยลดความเส่ียงเร่ืองแมลงอยู่แลว้  (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  คณะศิลป

ศาสตร์.  สาขาการพฒันาสังคม อา้งถึงใน โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 

2551)    

 

ตารางที ่4.1  ปฏิทินการเกษตรริมแม่นํ้าโขง  ของคนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

ชนิดพชื เดือน 

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ถั่วลสิง             

ข้าวโพด             

หอมแดง             

มนัเทศ             

กระเทยีม             

ถั่วฝักยาว             

ผกักาด             

ผกัชี             

 

แหล่งทีม่า: มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี.  คณะศิลปศาสตร์.  สาขาการพฒันาสังคม  อา้งถึงใน        

โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551.    

หมายเหตุ:   ช่วงเวลาปลูก    ช่วงเวลาเก็บเก่ียว 

    ข้ึนอยูก่บัการลดลงของแม่นํ้าโขง 
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       4.1.1.3  การทาํนา  ในบริเวณริมโขงจงัหวดัอุบลราชธานี จะมีลกัษณะเป็นป่า  และใน

ดินมีแผน่หินและกอ้นหินปะปน  บางหมู่บา้นอยูติ่ดกบัภูเขา ทาํให้สภาพดินไม่เหมาะแก่การทาํนา  

พื้นท่ีในการทาํนาจึงนอ้ย  ทาํใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพส่วนนอ้ยของคนในชุมชน  เฉพาะคนที่มีที่นา

เท่านั้น จึงจะสามารถทาํนาได ้ ดงันั้นขา้วในหลายครอบครัวอาจไม่พอกินจนถึงตลอดทั้งปี  จึงเป็น

ที่มาของวฒันธรรมการหาปลาเพือ่ไปแลกขา้วในชุมชนอื่น  ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของ

ชุมชนคนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี 

       4.1.1.4  หาของป่า  การหาของป่า เป็นอีกอาชีพของคนริมโขง เพราะสภาพแวดลอ้มใน

พื้นท่ี ถือเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์  ของป่าที่หาไดจ้ะเป็นประเภท หน่อไม ้ดอกกระเจียว ผกัหวาน  จิ

หล่อ  เห็ดต่างๆ  เช่น เห็ดระโงก เห็ดก่อ  เห็ดเผาะ  เห็ดไค  เห็ดนํ้าหมาก  เห็ดดิน เห็ดบด  ก็จะนาํมา

เป็นอาหารในครัวเรือน นาํไปแลกขา้วกบัชุมชนอ่ืน  หรือนาํไปขายเป็นรายไดใ้หก้บัครอบครัว 

       4.1.1.5  การจกัสาน ดว้ยพื้นที่ริมโขงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์  ตน้ไผจึ่งมีอยูม่าก การ

จกัสานจากไมไ้ผจึ่งเป็นอีกอาชีพที่มีความสําคญั  โดยเฉพาะที่หมู่บา้นท่าลง้ จะมีการสานกระติบ

ขา้ว  มวยน่ึงขา้ว  และป่ินโต โดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการออกแบบลวดลายที่ปราณีต เพื่อ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน  ซ่ึงกระติบขา้ว ได้ถูกคดัเลือกให้เป็นสินค้าหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

ระดบั 4 ดาว นอกจากนั้น คนในชุมชนยงัออกแบบป่ินโตสาน ขายไดใ้บละ 500  บาท  ปัจจุบนัยอด

สั่งมีมากกวา่กาํลงัผลิต ซ่ึงเป็นการดดัแปลงผลิตภณัฑ์เพือ่ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าอยา่งน่าช่ืนชม  และ

ในพื้นท่ีบา้นท่าลง้ยงัมีการสานเส่ือจากใบเตยป่า  โดยนาํใบเตยป่ามาเลาะเอาหนามออก แลว้กรีดให้

เป็นเส้นก่อนนาํไปสานและตากแดดใหแ้หง้ เส่ือจากใบเตยที่ชาวบรูจากหมู่บา้นท่าลง้ผลิตออกมาน้ี

ไดรั้บความนิยม เพราะเป็นเส่ือท่ีสวยงามคงทนและราคาไม่แพง (Creativeculturethailand, 2553) 

       4.1.1.6  การทอผา้  การทอผา้เป็นวถีิชีวติในหลายชุมชนของคนอีสาน รวมถึงคนลุ่มนํ้ า

โขง จงัหวดัอุบลราชธานี มีทั้งการทอผา้ซ่ิน  ผา้ขาวมา้ ผา้ห่ม ผา้พนัคอ เป็นตน้ ซ่ึงเน้ือผา้จะมีทั้งผา้

ไหม ผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติต่างๆ  ในปัจจุบนัการทอผา้นอกจากจะทอเพือ่ใช้เองและเป็นของฝาก

แลว้ ยงัทอผา้เพื่อขายใหก้บันกัท่องเที่ยว  ส่งขายในประเทศ และส่งขายนอกประเทศดว้ย  โดยจะมี

การรวมกลุ่มกนัในหมู่บา้น เช่น กลุ่มทอผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติที่บา้นตามุยและบา้นกุ่ม  กลุ่มทอผา้

บา้นคนัท่าเกวยีน กลุ่มทอผา้ไหมบา้นสองคอน  เป็นตน้ 

       4.1.17  รับจา้งทัว่ไป  อาชีพรับจา้งเป็นอาชีพที่มีทัว่ไปในทุกชุมชน  ชุมชนลุ่มนํ้ าโขงก็

เช่นกนั เช่น รับจา้งขบัเรือพาเทีย่วแม่นํ้ าโขง  รับจา้งทาํประตูจากไมใ้นทอ้งถ่ิน  รับจา้งขบัรถให้

นกัท่องเท่ียว  เป็นตน้ ซ่ึงก็ถือเป็นรายไดใ้หก้บัครอบครัวอีกทางหน่ึง 

       4.1.1.8  บริการการท่องเทีย่ว  ชุมชนลุ่มนํ้ าโขงเป็นชุมชนที่มีทศันียภาพที่สวยงามและ

มีวฒันธรรมวถีิชีวติท่ีมีเอกลกัษณ์  ดงันั้น  จึงสามารถสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไดใ้นหลายพื้นท่ี 
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เช่น สามพนัโบกที่อยู่บริเวณบา้นสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร  มีนกัท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ทาํให้เกิด

การขยายรีสอร์ทและห้องพกัสําหรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์รวมทั้งเกิดร้านอาหาร

เพิ่มข้ึน  ชาวบา้นที่มีเรือก็สามารถนาํมาเขา้กลุ่มเรือท่องเที่ยวของชุมชน เกิดรายได้กบัครอบครัว

และชุมชนได ้ นอกจากนั้นเด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นสองคอนก็ยงัมีรายไดจ้ากการเป็นมคัคุเทศก์

นอ้ยให้กบันกัท่องเที่ยวอีกดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนัถือไดว้า่บา้นสองคอนเป็นหมู่บา้นที่มีเงินสะพดัมาก

ท่ีสุดในชุมชนริมโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  ในหมู่บา้นท่าลง้เช่นกนัเร่ิมมีการปรับตวัเพื่อสร้างความ

เป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์วถีิชีวติ มีการทาํโฮมสเตยโ์ดยใชบ้า้นของชาวบา้นเป็นท่ีพกั โดยคิด

ค่าใชจ่้ายคืนละ 200 บาท  ซ่ึงจะมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ

สานกระติบขา้ว การสานเส่ือใบเตยต่างๆ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชน  เรียนรู้ภาษาบรู วิถีชีวิตการ

ประมง ตลอดจนเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม ประเพณีต่างๆ นอกจากน้ียงัมีทรัพยากรธรรมชาติอนั

สวยงาม มีการเปิดสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัสามพนัโบก  และจะมีกิจกรรมการพา

นัง่เรือเทีย่วในลาํนํ้ าโขง โดยมีค่าใชจ่้ายเที่ยวละ 2,500 ต่อลาํ นัง่ได ้30-40 คน  เป็นการสร้างรายได้

ใหก้บัครอบครัวและชุมชนเป็นอยา่งดี 

       4.1.1.9  การไปทาํงานนอกพื้นที่  คนในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี มีส่วน

หน่ึงที่ไปทาํงานต่างจงัหวดั  เพือ่เป็นรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัว  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเด็กวยัรุ่นที่ไป

ทาํงานกรุงเทพฯ ทาํงานในตวัจงัหวดัอุบลราชธานี หรือจงัหวดัอื่น นอกจากนั้น ก็มีการไปใน

ลกัษณะของครอบครัวดว้ย  โดยจากการสัมภาษณ์ชาวบา้นบางส่วน ไดข้อ้มูลวา่ บา้นท่าลง้มีคนไป

ทาํงานกรุงเทพ ประมาณ 40-50 คน  บา้นดงนา ประมาณ 10- 20 %  เป็นตน้ 

       4.1.1.10  การคา้ขาย  อาชีพคา้ขาย เป็นอาชีพที่กระจายอยูทุ่กชุมชน  ชุมชนลุ่มนํ้ าโขงก็

เช่นกนั  โดยเฉพาะการขายปลานํ้ าโขง  การขายผลผลิตการเกษตรจากสวนริมโขง เช่น มนัแกว  

พริก ขา้วโพด ฝ้าย เป็นตน้ การขายของชาํทัว่ไปโดยร้านขายของชาํของหมู่บา้นริมโขงส่วนใหญ่จะ

มีอยู่ไม่มาก  ทาํให้การคา้ขายเป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นการขายให้คนในชุมชนและมีคน

จากฝ่ังประเทศเพื่อนบา้นมาซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินคา้ต่างๆดว้ย 

       4.1.1.11  การเล้ียงสัตว ์ การเล้ียงสัตวข์องชุมชนริมโขงเป็นการเล้ียงเพื่อบริโภคและ

ขายเป็นอาชีพเสริม ประเภทของสัตวที์่เล้ียง เช่น โค กระบือ หมู เป็ด ไก่ เป็นตน้  ซ่ึงก็เป็นการเพิ่ม

รายไดอี้กทางหน่ึงใหก้บัครอบครัวและชุมชน 

 

 4.1.2  กจิกรรมในชีวติประจําวนั   

กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัของชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี จะมีความผกูพนักบั

ธรรมชาติเป็นอยา่งมาก  อาทิ เช่น การหาปลาในลาํนํ้ าโขง  การปลูกพืชสวนริมตล่ิงเมือ่ถึงช่วงนํ้ า
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ลด  การเก็บผลผลิตการเกษตรก่อนช่วงนํ้าข้ึน  การป่ันดา้ย ทอผา้  การสานอุปกรณ์การประมง  การ

สานอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจาํวนัจากวสัดุธรรมชาติ เช่น การสานกระติบขา้ว มวยน่ึงขา้ว  เป็น

ตน้  นอกจากนั้นยงัมีการหาของป่า  เช่น หน่อไม ้เห็ด  ผกัต่างๆ ดอกกระเจียว เป็นตน้ การหาอาหาร

ของชุมชนริมโขงจะเป็นลกัษณะง่ายๆ เช่น หากอยากกินตม้ปลาในม้ือเยน็ ก็ถือแหหรืออุปกรณ์หา

ปลาเดินลงโขง ไม่กี่นาทีก็ไดป้ลาข้ึนมาเพือ่ทาํอาหารเยน็ให้ครอบครัวไดแ้ลว้  ระหว่างเดินข้ึนฝ่ัง

อาจเก็บผกั เพื่อมาลวก กินเป็นอีกเมนูได ้โดยไม่ตอ้งใช้เงินซ้ือหามากมาย  แสดงถึงความเรียบง่าย

ของวถีิชีวติและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชนอยา่งเห็นไดช้ดั   

 

 

4.2  วฒันธรรม 

 

ในอดีตดั้งเดิมคนอีสานจะนบัถือผีบรรพบุรุษและแถน แต่เม่ือศาสนาพุทธไดเ้ขา้มา  ทาํให้

คนอีสานนบัถือศาสนาพุทธปนกบัการนับถือผีตั้งแต่นั้นมา  ดงันั้นวฒันธรรมของคนอีสานจึงมี

ลกัษณะทีป่ระกอบกนัระหว่างพุทธและแถน  ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นคนอีสาน

ริมนํ้ าและเป็นคนลาวที่อพยพมาจากประเทศลาวในช่วงสงคราม  ดงันั้นศาสนาและวฒันธรรมจึง

เป็นเอกลกัษณ์ท่ีมาจากความหลากหลายของความเช่ือต่างๆ  นอกจากนั้นชุมชนลุ่มนํ้ าโขงทั้งสองฝ่ัง

ไทยลาว ยงัมีการร่วมบุญประเพณีกนัเร่ือยมา  เพราะเป็นเครือญาติและมีสายสัมพนัธ์ที่เหนียวแน่น 

แมจ้ะถูกขีดแบ่งดว้ยพรมแดนประเทศก็ตาม โดยวฒันธรรมต่างๆสามารถสรุปและจาํแนกไดต้าม

ทฤษฎีระบบวฒันธรรม ของงามพิศ สัตยส์งวน (2542: 5)  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  

 

4.2.1  ครอบครัว 

ในเร่ืองของครอบครัว  ชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้าโขงส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย 

มีพ่อแม่ ลูก หลาน ปู่ ย่า หรือตายาย อยู่ร่วมกัน จึงเป็นครอบครัวใหญ่  มีความหลากหลายทาง

สถานะ  การปฏิบติัตวักบัแต่ละสถานะก็จะแตกต่างกนัไปดว้ย  อย่างไรก็ตามก็จะมีครอบครัวอีก

ส่วนหน่ึงที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน คือ มีเฉพาะ พ่อ แม่ และลูก  ส่วนการแบ่งหน้าที่กันใน

ครอบครัว ผูช้ายจะเป็นใหญ่ในบา้น มีหนา้ท่ีหารายไดแ้ละอาหาร พร้อมทั้งเป็นผูน้าํในการตดัสินใจ 

ผูห้ญิงจะมีหนา้ที่ดูแลงานบา้น การทาํอาหาร ดูแลลูก พร้อมทั้งหารายไดด้ว้ย  ลูกก็จะมีบทบาทใน

การเป็นผูน้้อย  คือ ผูใ้หญ่สามารถใช้หรือวานให้ทาํงานเล็กๆน้อยๆ ที่เด็กสามารถทาํได ้ หากอยู่

ในช่วงวยัรุ่นก็จะมีบทบาทในการหารายไดม้าสู่ครอบครัวดว้ย  สําหรับผูสู้งอายุก็จะมีบทบาทใน
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การอบรมสั่งสอนลูกหลาน ทั้งเร่ืองการใช้ชีวิต ประสบการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดเร่ืองทาง

ศาสนาและวฒันธรรมใหก้บัคนในครอบครัวดว้ย 

 

4.2.2  เศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีพึ่งพิงกบัแม่นํ้ าโขงเป็นอยา่ง

มาก  เห็นไดจ้ากอาชีพของคนในชุมชน  ซ่ึงมีอาชีพประมงและการทาํสวนริมโขงเป็นอาชีพหลกั 

และมีรายไดจ้ากการไปทาํงานต่างจงัหวดัมาเสริมดว้ย  คนในชุมชนขายปลาต่างๆ ที่หาไดจ้ากการ

ประมงและมีการขายผลผลิตการเกษตรริมโขง  เช่น มนัแกว หอม กระเทียม  ฝ้าย  ขา้วโพด   เป็น

ตน้ นอกจากการแลกเปล่ียนแบบเงินตราแลว้ยงัมีการแลกเปล่ียนดว้ยส่ิงของ ผลผลิตต่างๆกบัชุมชน

อืน่ดว้ย เช่น เอาพริก มนัแกวแลกขา้ว เอาปลาที่หาไดจ้ากแม่นํ้ าโขงมาทาํปลาร้าเพือ่ไปแลกขา้ว  

เป็นตน้  การลงทุนดา้นการประมงและการเกษตรของคนริมโขงถือวา่ลงทุนนอ้ย  เน่ืองดว้ยอุปกรณ์

หาปลาหลายอยา่งสามารถทาํไดเ้อง  และการทาํสวนริมโขง  ไม่ไดใ้ชปุ๋้ย  ไม่ไดร้ดนํ้ า  เพราะดินริม

โขงเป็นดินที่นํ้ าพดัพาตะกอนและความชุ่มช้ืนมาสะสมไวต้รงริมตล่ิงอยูแ่ลว้  จึงอุดมสมบูรณ์และ

เหมาะแก่การทาํการเกษตร  ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนไปไดม้าก 

ราคาของปลาและสินคา้เกษตรมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ชาวบา้น

ในชุมชน ทราบว่า ปลาราคาแพงข้ึนมาก โดยปลาเกร็ดราคากิโลกรัมละ 180 บาท ปลาเน้ืออ่อน

กิโลกรัมละ 200 บาทข้ึนไป  ราคาฝ้ายในสมยัก่อน หม่ืนละ 80 บาท (หมื่นละ 12 กิโลกรัม) ปัจจุบนั

หมื่นละ 220 บาท  ราคาถัว่ดินในสมยัก่อนหม่ืนละ 100 บาท ปัจจุบนัหม่ืนละ 200 บาท และสินคา้

ยงัเป็นทีต่อ้งการมาก จนไม่พอถึงความตอ้งการของตลาดดว้ย  นอกจากนั้นชาวบา้นยงัมีรายไดจ้าก

การหาของป่าตามฤดูกาล เช่น ผกัหวาน เห็ดต่างๆ  เป็นตน้  ซ่ึงเห็ดเผาะปัจจุบนัราคากิโลกรัมละ 

200-300 บาท (ราคาขา้งตน้เป็นราคาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554) สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัคนใน

ชุมชนไดไ้ม่นอ้ย  

ดงัท่ีนายสอน ใตโ้พธ์ิ  ชาวบา้นบา้นคนัท่าเกวยีน ไดใ้หส้ัมภาษณ์เอาไวว้า่ 

 

รายไดปี้หน่ึงไม่ใช่นอ้ย  เพราะนํ้าลดลงเราก็ปลูกมนัปลูกฝ้าย เวลานํ้ าข้ึน ก็ทาํสวน

บนโคก  มนัเป็นอาชีพต่อเน่ือง  ฤดูน้ีเราเก็บฝ้ายเก็บมนัข้ึน แลว้ก็จะปลูกขา้วโพด 

กวา่นํ้าจะข้ึนท่วมก็เก็บไดข้ายแลว้  ดินติดนํ้ าไม่ไดใ้ส่ปุ๋ยนะครับ  นํ้ ามนัพดัเอาปุ๋ย

มาเอง ไม่ไดล้งทุน นํ้ าก็ไม่ไดร้ด   คนนึงมีไร่นึง ก็ไดเ้งินหลายหมื่น  สวนคนละ

เล็กละนอ้ย แต่ก็พอไดกิ้น ปีหน่ึงบางคนไดเ้กือบแสน  บางคนก็ไดส้ามส่ีหม่ืน 
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เม่ือปี พ.ศ. 2550  มีการรวบรวมขอ้มูลโดยชาวบา้น 6 หมู่บา้น  ในเขตอาํเภอโพธ์ิไทร  

จงัหวดัอุบลราชธานี  ภายใตก้ารสนับสนุนของโครงการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ

ระบบนิเวศน์พื้นที่ชายฝ่ังแม่นํ้ าโขง  มูลนิธิพิทกัษ์ธรรมชาติเพือ่ชีวิต  พบว่า ชาวบา้นมีรายไดจ้าก

การทาํประมงอยู่ประมาณ  25,000-50,000 บาทต่อปี  ขณะที่รายไดจ้ากการปลูกพืชริมตล่ิงแม่นํ้ า

โขงอยูร่ะหวา่ง  25,000-85,000  บาทต่อปี  และชาวบา้นยงัมีรายไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆอีก

ประมาณ  1,000-10,000 บาทต่อปี  รวมรายไดช้าวบา้นที่ไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ  

50,000-150,000  บาทต่อปี  (พรพนา  ก๊วยเจริญ, 2553) นอกจากนั้นชาวบา้นยงัมีรายไดน้อกภาค

การเกษตร  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการทาํงานในภาคแรงงานในเมืองใหญ่  เฉล่ีย 60,000 บาทต่อครัวเรือน

ต่อปีอีกดว้ย  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)    

จากการคาํนวณมูลค่าการซ้ือปลาของกองทุนหมู่บ้านผาชัน  พบว่าเพียงหมู่บา้นเดียวมี

มูลค่าการซ้ือปลารวมประมาณ  1.6 ลา้นบาท  ในพื้นทีอ่่างเก็บนํ้ าของเขือ่นบา้นกุ่มมีชุมชนตั้งอยู่

ตลอดริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง  ทั้งฝ่ังไทยและลาวรวม 59 หมู่บา้น  (ฝ่ังไทย 30 หมู่บา้น และฝ่ังลาว 29 

หมู่บา้น)  ซ่ึงหากมีการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจริง  ยอ่มมีมูลค่ามหาศาลเกินกวา่ที่จะชดเชยได ้เมื่อ

มีการสร้างเข่ือน  (พรพนา  ก๊วยเจริญ, 2553) 

นอกจากการซ้ือขายแลกเปล่ียนดว้ยเงินแลว้  ชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้ าโขงยงัมีวฒันธรรมการ

แลกเปล่ียนส่ิงของกนัดว้ย  โดยจะแลกเปล่ียนส่ิงของกบัชุมชนอ่ืน เพราะส่วนมากพื้นที่ในชุมชนจะ

ปลูกขา้วไดน้อ้ย แต่มีปลาอุดมสมบูรณ์  ดงันั้นจึงมีการนาํปลาท่ีหาไดม้ากมายและผา่นวิธีการถนอม

อาหาร อาจทาํเป็นปลาร้า ปลาส้ม หรืออื่นๆ เพือ่นาํไปแลกขา้วมากินในครอบครัว  นอกจากนั้น

ผลผลิตที่ไดจ้ากการทาํสวนก็สามารถนาํไปแลกขา้วไดเ้ช่นกนั เช่น พริก มนัแกว เป็นตน้ โดยการ

แลกนั้นส่วนมากจะนาํไปแลกกบัคนในชุมชนอื่นตามเส้นสายคนที่รู้จกัสนิทสนม เป็นญาติ หรือ

เป็นเพื่อนกนั โดยคนอีสานจะมีวฒันธรรมการผกูเส่ียว นัน่คือ การผกูแขนเพื่อที่สัญญาจะเป็นเพื่อน

กนั ช่วยเหลือจุนเจือซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้นการที่ใครมีเส่ียวมาก ก็จะมีสถานที่ให้นาํปลาหรือส่ิงของ

ไปแลกไดม้าก  วิธีการในการแลกขา้ว คือ จะตอ้งเอาปลาไปให้ไวก้่อน แลว้เมื่อเขาถึงฤดูเก็บเก่ียว

ขา้วเสร็จเรียบร้อยแลว้ค่อยไปเอาขา้วอีกที  ชาวบา้นในชุมชนไดใ้ห้สัมภาษณ์ไวว้า่ สมยัก่อนขา้มฝ่ัง

หาบของไปแลกขา้วที่ฝ่ังลาว เพราะรู้จกัเป็นเครือญาติกนั ตอ้งเดินตามภูเขาหลายกิโลเมตร  และ

หาบขา้วกลบัมา ทาํอย่างน้ีหลายรอบ เพือ่ให้มีขา้วกินจนครบปี  วฒันธรรมการแลกเปลี่ยนเช่นน้ี 

นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนอาหารหรือส่ิงที ่ในแต่ละชุมชนขาดแล้ว ย ังเป็นการเชื่อม

ความสัมพนัธ์ในเชิงเครือญาติ และเป็นการผูกมิตรให้เกิดความสัมพนัธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างคน

ต่างชุมชนดว้ย 
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 4.2.3  การศึกษา 

 ในเร่ืองของการศึกษาของคนในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  เน่ืองจากเป็นชุมชน

ที่อยูห่่างไกล และชาวบา้นส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่มากนกัเมื่อเทียบกบัคนในเมือง  ดงันั้นจึงมีโอกาส

ทางการศึกษานอ้ย  สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา มีสถานศึกษาในระดบั

มธัยมศึกษานอ้ย  ชาวบา้นส่วนใหญ่มกัจะใหเ้ด็กเรียนถึงระดบัประถมศึกษาเท่านั้น และออกมาช่วย

พอ่แม่ทาํงาน อาจเป็นงานในชุมชนดา้นเกษตรกรรม และเป็นงานใชแ้รงงานในเมืองใหญ่ต่างๆ  แต่

ปัจจุบนัก็มีชาวบา้นส่วนหน่ึงที่มีค่านิยมส่งลูกไปเรียนในเมืองใหญ่และเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั 

อยา่งไรก็ตามก็ยงัเป็นเด็กส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บโอกาสเช่นนั้น  

 

        4.2.4  การแพทย์ 

 ในเร่ืองการแพทยห์รือสาธารณสุข  ในแต่ละตาํบลก็จะมีสถานีอนามยั และมี อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) คอยดูแลคนในชุมชนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเบ้ืองตน้  และมี

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอรักษาในกรณีเจ็บป่วยหนกั  อย่างไรก็ตามชาวบา้นยงัมีความเช่ือในการ

รักษาแผนโบราณ เช่น การนาํสมุนไพรมารักษาโรคทัว่ไป  การมีพ่อหมอ แม่หมอประจาํหมู่บา้น

รักษาโดยวธีิการเป่า การนวด เป็นตน้  ซ่ึงหมู่บา้นที่อยูห่่างไกลเดินทางลาํบากก็จะยงัใชว้ิธีการแบบ

ชาวบา้นในการรักษาอยูม่ากในกรณีท่ีเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย 

 

        4.2.5  การส่ือสาร 

 การส่ือสารของคนในชุมชนจะเป็นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้เป็นส่วนใหญ่  มีการจบักลุ่ม

สนทนา  ใช้ระบบข่าวลือและการซุบซิบนินทา ซ่ึงถือเป็นกรอบอย่างหน่ึงในการดาํเนินชีวิตใน

ชุมชน เพราะหากทาํอะไรไม่ดีจะถูกนินทาและกดดนัจากเพื่อนบา้น และหากทาํอะไรท่ีดีก็จะถูกยก

ยอ่งให้ความนบัถือ  นอกจากนั้นก็จะมีการสนทนาผา่นโทรศพัทมื์อถือ  ซ่ึงโทรศพัทมื์อถือเขา้มามี

อิทธิพลต่อการส่ือสารของชาวบา้นมากข้ึน ทาํให้ชาวบา้นเขา้ถึงเทคโนโลยีและสามารถส่ือสารได้

อยา่งสะดวกสบายมากข้ึน ถึงแมบ้างหมู่บา้นจะมีปัญหาในเร่ืองสัญญาณโทรศพัท ์แต่ก็มีโทรศพัท์

สาธารณะของรัฐไวค้อยใหบ้ริการ  นอกจากนั้นยงัมีการฝากขอ้ความดว้ยวาจา  และการประชุมของ

คนในหมู่บา้นต่างๆ  (จะอธิบายเร่ืองการส่ือสารอยา่งละเอียดในบทท่ี 5) 

 

        4.2.6  ศาสนา 

 ในเร่ืองของศาสนา ชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จะมีการผสมผสานของศาสนาอยูป่ระมาณ 

3 ศาสนา ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และการนบัถือผหีรือแถน  โดยจะอิงศาสนาพุทธเป็น
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หลกั ส่วนความเช่ือเร่ืองผีหรือแถนเป็นความเช่ือที่มีมานานก่อนที่ศาสนาพราหมณ์และพุทธจะเขา้

มา  วฒันธรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธเห็นไดจ้ากการมีวดัและพระสงฆอ์ยูเ่กือบทุกหมู่บา้น  การ

ทาํบุญวนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัวิสาขบูชาและวนัสําคญัต่างๆ  วฒันธรรมที่เก่ียวกบัศาสนา

พราหมณ์ ไดแ้ก่ การบายศรีสู่ขวญั ผกูขอ้มือ เป็นตน้ ส่วนวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการนบัถือผี คือ การ

มีบุญขา้วสาก บุญขา้วประดบัดิน (ทาํบุญให้ผีบรรพบุรุษ) และยงัมีบุญบั้งไฟ ที่เป็นความเช่ือของ

แถน เป็นตน้ 

 

        4.2.7  ศิลปะและภูมปัิญญา 

 ในเร่ืองของศิลปะ ส่ิงที่เด่นชดัและมีช่ือเสียง คือ ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์ที่อุทยาน

แห่งชาติผาแตม้ ถึงแมเ้ป็นศิลปะที่เกิดข้ึนยาวนานแลว้ และไม่อาจแน่ใจไดว้่าเป็นศิลปะที่เกิดข้ึน

จากบรรพบุรุษของชาวบา้นในลุ่มนํ้ าโขงหรือไม่ แต่ชาวบา้นก็ภาคภูมิใจวา่เป็นศิลปะท่ีมีคุณค่าและ

มีความสวยงามภายในชุมชน   

 นอกจากนั้ นคนลุ่มนํ้ าโขง  จังหวดัอุบลราชธานียงัมีภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมาตั้ งแต่อดีต

หลากหลายประการ  ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความเก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน  ดงั

จะอธิบายต่อไปน้ี 

 ชาวบา้นในลุ่มนํ้ าโขงจะมีความรู้ในการสังเกตการณ์การข้ึนลงของแม่นํ้ าโขง  ในช่วงนํ้ า

โขงข้ึน ประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  จะสังเกตจาก ไส้เดือนยา้ยจากที่ต ํ่าริมนํ้ าโขงไต่ข้ึนบน

พื้นดินริมฝ่ังที่สูงกว่า  หรือสังเกตจากเศษไม ้ขอนไมไ้หลมากองรวมกนั  นํ้ ามีลกัษณะเป็นฟองสี

ขาว  นํ้ าไหลแรงข้ึน  หรือปลาข้ึนกินเหยือ่เบ็ดและข้ึนมาหายใจที่ผิวนํ้ ามากข้ึน  หรือนํ้ ากระทบฝ่ัง

นอ้ยลงหน่ึงถึงสองวนัแลว้นํ้ าก็จะข้ึน  และในช่วงนํ้ าโขงลงราวเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  สังเกต

ไดจ้ากห้วยที่ต่อกบัแม่นํ้ าโขงจะมีฟองอากาศข้ึนมาคลา้ยนํ้ าเดือด หรือเชือกผูกเรือมีรอยนํ้ าลดลง

จากที่ผกูไวว้นัก่อนๆ หรือจาํนวนปลาที่วา่ยมาติดมอง ถา้ติดมากแสดงวา่นํ้ าลดลงมาก  นํ้ ายิ่งลดยิ่ง

ไดป้ลา  หรือปลาไม่กินเหยือ่เบ็ด  หรือดินคา้งอยู่ตามใบไม ้ ไส้เดือนอพยพลงตํ่า  นํ้ าไหลอ่อนลง  

เป็นตน้  ซ่ึงชาวบา้นแต่ละหมู่บา้นจะมีขอ้สังเกตการข้ึนลงของแม่นํ้ าโขงที่คลา้ยคลึงกนั   (โครงการ

ฟ้ืนฟนิูเวศวทิยาในภมิูภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

 การทาํประมง  องค์ความรู้เร่ืองการประมงในแม่นํ้ าโขง  ถือเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการ

ถ่ายทอดของบรรพบุรุษและอาศยัทกัษะประสบการณ์การใช้ชีวิตในแม่นํ้ าโขงในการฝึกฝน  เป็น

ความรู้ที่ถึงแมไ้ม่ไดจ้ดบนัทึกไว ้ แต่ซึมซบัอยูใ่นจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่น  เช่น  การดูวา่บริเวณใดที่

มีปลา  ปลาชนิดใดชอบอยู่ในนํ้ าที่มีลกัษณะแบบใด  ทกัษะการใช้เคร่ืองมือหาปลา  ปลาชนิดใด

เหมาะกบัการใชเ้คร่ืองมือหาปลาแบบใด  เป็นตน้ 
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 การทาํอุปกรณ์การประมง  เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดและดดัแปลงโดยอาศยั

ประสบการณ์  และการฝึกทกัษะ  ใชเ้วลาลองผิดลองถูก กว่าที่จะคิดวิธีสร้างเคร่ืองมือแต่ละชนิด

เพื่อจบัปลาในลกัษณะนํ้ าที่ต่างกนั หรือจบัปลาต่างชนิดกนั  เคร่ืองมือประมงของชาวลุ่มนํ้ าโขง  

จงัหวดัอุบลราชธานี จากการศึกษา 6 หมู่บา้น  พบวา่ มีเคร่ืองมือหาปลารวม  25  ชนิด  บา้นจอม

ปลวกสูงมีจาํนวนชนิดเคร่ืองมือหาปลามากที่สุด  คือ 16  ชนิด  เคร่ืองมือส่วนใหญ่ใชจ้บัปลาตาม

ระบบนิเวศน์ย่อยในแม่นํ้ าโขง  อาทิเช่น  มองไหล/มองซาํใช้บริเวณเวินหน้าผา, มองปูใช้ริมฝ่ัง

แม่นํ้ าโขง, เบ็ดคนัใช้ริมฝ่ัง เวิน หู กอ้ง ตาด, ช้อนตกัใช้บริเวณหู, โต่งใช้ในลาํนํ้ าโขง  เป็นตน้  มี

เพียงบางชนิดท่ีใชต้ามหนองนํ้า  เช่น  สวงิ, แยง่  และบริเวณริมฝ่ังหรือลาํห้วย  เช่น  ลอบดกักุง้, ตุม้

ลาน และจิบ  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   
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ตารางที ่4.2  จาํนวนชนิดเคร่ืองมือหาปลาของแต่ละหมู่บา้น 

 

เคร่ืองมือ บ้านผาชัน บ้านนาทราย บ้านปากห้วย

ม่วง 

บ้านปาก 

กะหลาง 

บ้านสําโรง บ้านจอมปลวก

สูง 

มองไหล    มองเลก็  มองแซก 

มองป ู    มองใหญ่  มองค่าว 

มองซาํ    มองตาก   

มองเชือก      มองสวรรค ์

มองเพลิน       

เบด็เผยีก       

เบด็ซิด       

เบด็คนั       

เบด็ซาํ       

จัน่       

ซอ้นตกั       

ซอ้นล่อง       

สวงิ       

แยง่       

ลอบกุง้       

ลอบปลา       

ตุม้ลาน       

ตุม้ปลากด       

แห       

ไซ       

อวน       

จิบ       

ฉมวก       

โต่ง       

สะดุง้       

25  ชนิด 8 13 12 13 13 16 

 

แหล่งทีม่า: โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551. 
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สาํหรับเคร่ืองมือจบัปลาท่ีตอ้งใชเ้หยือ่ล่อในการจบัปลา  ไดแ้ก่ 

 เบด็  เหยือ่ท่ีใช ้ ไดแ้ก่  ไส้เดือน, กุง้, แมลงเม่า, แมลงสาบ, หอยเด่ือ, เขียด, จ้ิงหรีด, จ้ีหล่อ, 

ตะขาบ, ตัก๊แตน  และลูกปลา  ส่ิงทีจ่บัไดจ้ากเหยื่อเหล่าน้ี คือ  ปลาตุ่น, ปลาเคิง, ปลานาง, ปลายาง, 

ปลายอน, ปลาเผาะ, ปลาเคิง, ปลาแข,้ ปลากดเหลือง และปลาคา้ว  ส่วนเหยื่อลูกมะเด่ือ  จะจบัได้

ปลายาง  และปลาหมากบาน  ส่วนเหยื่อผลของตน้กุ่ม, ข้ีนก, ผกับ่วง, มะเขือป่า, ใบตาํลึงอ่อน  จะ

ใชจ้บัปลายาง 

 ตุม้ลาน  ใชรํ้าและปลวกเป็นเหยือ่ล่อปลาปาก, ปลาอีตู๋ และปลาแกว้ 

 ตุม้ปลากด  ใชม้ดแดงเป็นเหยื่อล่อปลากด  และปลาขะแยง  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาใน

ภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   
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ตารางที ่4.3  ปฏิทินการใชเ้คร่ืองมือจบัปลา 

 

เคร่ืองมอื เดอืน 

มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค 

มองไหล             

มองปู             

มองซํา             

มองเชือก             

มองเพลนิ             

เบด็เผยีก             

เบด็ซิด             

เบด็คนั             

เบด็ซํา             

ซ้อนตกั             

ซ้อนล่อง             

สวงิ             

แย่ง             

ลอบกุ้ง             

ลอบปลา             

ตุ้มลาน             

ตุ้มปลากด             

แห             

ไซ             

อวนตาห่าง             

อวนตาถี ่             

จบิ             

ฉมวก             

โต่ง             

สะดุ้ง             

 

แหล่งทีม่า: โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551. 
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การจกัสาน  เป็นอีกภูมิปัญญาหน่ึงในการใชว้สัดุทีมี่อยูต่ามธรรมชาติ เพือ่มาทาํเป็นส่ิงของ

เคร่ืองใช้ท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น  การสานเส่ือจากใบเตยป่า  การสานอุปกรณ์เคร่ืองครัวจากไม้

ไผ่ จาํพวก หวด มวยน่ึงขา้ว  กระต๊ิบขา้ว  เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนันอกจากจะสานเพือ่ใช้ในครัวเรือน

แลว้ ก็ยงัมีการทาํเพื่อขายเป็นรายไดใ้หก้บัครอบครัวและชุมชนดว้ย  โดยมีการดดัแปลง สร้างสรรค์

เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยัและเพิ่มมูลค่าใหม้ากข้ึน 

 นอกจากนั้นองค์ความรู้ในเร่ืองการทอผา้ก็เป็นอีกองค์ความรู้หน่ึงที่มีการถ่ายทอดกนัมา

อยา่งยาวนาน   ตั้งแต่การปลูกฝ้าย การเขน็ฝ้าย  การยอ้มสีจากวสัดุธรรมชาติ  การทอผา้เป็นผืน  การ

ปลูกหม่อนเล้ียงไหม การทอผา้ไหม  เป็นตน้  ซ่ึงองคค์วามรู้เหล่าน้ีก็ยงัดาํรงอยูใ่นชุมชนลุ่มนํ้ าโขง 

จงัหวดัอุบลราชธานี  ผลผลิตจากองคค์วามรู้เหล่าน้ี ก็มกัจะใชเ้ป็นทั้งสินคา้และของฝากสําหรับผูม้า

เยอืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

        4.2.8  นันทนาการ 

คนในภาคอีสานเป็นกลุ่มคนที่มีเอกลกัษณ์ในเร่ืองชอบความสนุกสนาน ชอบทาํกิจกรรม

ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ  จึงมีศิลปวฒันธรรมทางดา้นความร่ืนเริงท่ีเห็นไดช้ดั เช่น หมอลาํ  หมอแคน 

การกล่าวคาํผญา การรําประเภทต่างๆ การเซ้ิงประเภทต่างๆ เป็นตน้  

นอกจากนั้นยงัมีวฒันธรรมสายนํ้าซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีค่อนขา้งมีความเฉพาะตวัในชุมชนท่ีอยู่

ติดกับแม่นํ้ า ซ่ึงเชื่อมโยงทั้งวฒันธรรมพุทธ วฒันธรรมอีสาน วฒันธรรมการนับถือผีและส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ รวมถึงวฒันธรรมวิถีชีวิตคู่สายนํ้ าเขา้ไวด้้วยกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

ไหลเรือไฟ  ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีที่ทาํข้ึนเพือ่ระลึกถึงพระคุณของสายนํ้ า โดย

จะทาํพิธีไหลเรือไฟในช่วงออกพรรษา  ประเพณีน้ีจดัข้ึนในหลายหมู่บา้นริมโขง เช่น บา้นดงนา 

บา้นคนัท่าเกวียน บา้นตามุย เป็นตน้ และในบางคร้ังจะจดัเป็นงานของตาํบลโดยมีหมู่บา้นอื่นๆ

มาร่วมด้วย  เรือไฟทาํจากวสัดุที่มีอยู่ในชุมชน ส่วนมากทาํจากไมไ้ผ่  ตน้กล้วย นาํมาต่อกนั นาํ

เทียนไปตั้งไว ้ตกแต่งประดบัให้สวยงาม โดยคนในชุมชนช่วยกนัทาํ ก่อนจะไหลเรือไฟ ก็จะจุด

เทียน ทาํพิธีกรรมเพือ่ระลึกถึงบุญคุณของแม่นํ้ าที่ให้อาหารให้ชีวิตกบัคนในชุมชน มีการนิมนต์

พระมาสวดเพือ่ความเป็นสิริมงคล จากนั้นลากเรือไฟไปกลางนํ้ า และปล่อยให้เรือไฟล่องไปในลาํ

นํ้าโขง  

 ประเพณีตกัปลา การตกัปลาเป็นวิธีการหาปลาอย่างหน่ึงของคนในลุ่มนํ้ าโขง  ซ่ึงแลว้แต่

ภูมิประเทศของหมู่บา้นด้วยว่าเหมาะแก่การใช้วิธีการตกัปลาหรือไม่  โดยประเพณีตกัปลาเป็น

ประเพณีที่เห็นเด่นชดัที่บา้นสองคอน ตาํบลสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงการ
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ตกัปลาจะสามารถทาํไดใ้นช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์  นกัท่องเท่ียวและคนต่างถ่ินที่ตั้งใจมาดู

เป็นพเิศษ  คือการ “ตกัปลา” หนา้ปากบอ้ง  เพราะเป็นการจบัปลาที่แปลกประหลาดกวา่ที่อ่ืนๆ  ไม่

ตอ้งใชเ้หยือ่ตกเบด็หรือทอดแห  แต่ใชส้วงิขนาดใหญ่ดา้มยาวคลา้ยสวิงจบัแมลงขนาดใหญ่คอยตกั

ปลาทีว่่ายจากเวินนํ้ ากวา้ง  จะแหวกว่ายผ่านปากบอ้งทวนกระแสนํ้ าเพื่ อข้ึนไปวางไข่  (ไกดอ์ุบล, 

2554)  แต่งานพิธีตกัปลาจะมีในช่วงประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ (เดือนสาม ก่อนเพง็ 2 วนั)  โดยใช้

ชื่องานว่า “งานประเพณีตกัปลา สืบสานภูมิปัญญาต่อชะตาแม่นํ้ าของ” ในงานจะประกอบด้วย 

ขบวนกลองยาวแห่เคร่ืองมือและอุปกรณ์หาปลา การถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การแข่งขนั

กีฬาพื้นบา้น เช่น พายเรือหาปลา พายเรือคายคั พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานํ้ าของหรือนํ้ าโขง เพื่อ

รําลึกถึงบุญคุณของแม่นํ้ า การแสดงของเยาวชนโรงเรียนบา้นสองคอน ชุดเซ้ิงตกัปลา  การแสดง

ละครชาวบา้นในพื้นที่เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตคนริมโขง ในชุดคนฮิมของหรือคนริมโขง การฉายหนงั

กลางแปลง การรําวงของคนในชุมชน การประกวดวาดภาพ และเรียงความ  การปล่อยพนัธ์ปลา 

และนิทรรศการวิถีชีวิตและการหาปลาของคนในสมยัโบราณ (กรมประชาสัมพนัธ์.  สํานักข่าว

แห่งชาติ, 2552)  นอกจากนั้นก็จะมีการประกวดหุ่นปลาของคนในชุมชน การแข่งขนัตกปลา เป็น

ตน้ โดยนอกจากจะเป็นการระลึกถึงบุญคุณของแม่นํ้าโขงและสืบสานวถีิชีวิตของคนริมโขงแลว้ ยงั

เป็นการสร้างความสมคัรสมานสามคัคีในชุมชน และมีนกัท่องเทีย่วมาเยีย่มชมทศันียภาพและวิถี

ชีวติวฒันธรรมของชุมชน สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนอีกดว้ย    

 ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี มีความเชื่อเกี่ยวกับ

พญานาค เพราะเป็นความเช่ือที่มากบัศาสนาพุทธ เพราะพระพุทธศาสนาไดบ้นัทึกถึงพญานาคใน

พุทธกาลเอาไว ้ นอกจากนั้นยงัมีปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงให้เกิดความศรัทธาต่อพญานาค เช่น 

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในลาํนํ้ าโขง นอกจากนั้นยงัมีผูที้่อา้งว่าไดเ้คยเห็นพญานาคในลาํนํ้ า

โขงมาแล้วหลายคน  โดยมีคาํร่ําลือมากมายเกี่ยวกบัพญานาคทั้งที่เป็นเร่ืองเล่ามาแต่โบราณและ

เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  ดงัเช่นท่ี พอ่จนัทร์ คาํภูมี  บา้นคนัท่าเกวยีน ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวด้งัน้ี 

 

วนันั้นเรือล่มคนตาย  เขามาจากฝ่ังนั้น(ลาว)ไปเยีย่มพี่เยีย่มนอ้ง  กลบัมาเรือล่มตาย

ส่ีคน  เขาก็หาศพกนั  พ่อก็นัง่ดูอยูฝ่ั่ง  ก็เห็นพญานาคตวัประมาณตน้มะพร้าว หนั

หวัไปทางท่ีเรือเขาล่ม  สีดาํๆ  เหมือนในทีว ี ก็เรียกกนัดู ก็เห็นกนัสามคนแค่นั้น...

พอ่ใหญ่คนหน่ึงรู้จกักนั  แกถามวา่เห็นจริงรึเปล่า แกเป็นหมอธรรม  แกเลยให้แต่ง

ขนัธ์หา้ แลว้แกก็นัง่ทางในดู แกบอกใช่จริงๆ พ่อเขาให้ลงมา  พญานาคจะให้เห็น

เฉพาะคนท่ีมีศีลธรรมนะ  เพราะพอ่เป็นคนโกหกไม่เป็น 
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นอกจากนั้ นย ังมีผู ้พบเห็นรอยประหลาด คล้ายรอยของพญานาคหลายคร้ัง  ซ่ึง

ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่าน้ี ทาํให้ชุมชนริมโขงมีความเช่ือเกี่ยวกบัเร่ืองพญานาค และมีการเคารพ

บูชาในหลายหมู่บา้น 

 การแข่งเรือ  เป็นกิจกรรมประเพณีที่เกิดข้ึนในหลายหมู่บา้นริมโขง ส่วนใหญ่จดัเป็นงาน

ของตาํบล โดยมีหลายหมู่บา้นมาร่วมกนัแข่งขนั  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีและวิถี

ชีวติของคนริมนํ้าแลว้ ยงัเป็นการเช่ือมความรักความสามคัคีกนัในชุมชนอีกดว้ย   

ลอยกระทง   ชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีจะมีการลอยกระทงเพื่อบูชาและขอขมา

พระแม่คงคาในวนัลอยกระทงและวนัออกพรรษา  ซ่ึงจะต่างไปจากที่อ่ืนเพราะส่วนใหญ่จะลอย

กระทงเฉพาะวนัลอยกระทงเท่านั้น แต่ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี มีการลอยกระทงใน

วนัออกพรรษาดว้ย 

 ประเพณีวนัพิธีสืบชะตาแม่นํ้ าโขง ประเพณีตามคติความเช่ือของคนโบราณภาคอีสานใน

การทาํบุญต่ออายแุม่นํ้าโขงสายนํ้าแห่งชีวติและวฒันธรรม    ถือเป็นพิธีกรรมที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ทาํข้ึนเพือ่

เป็นสิริมงคลของทอ้งถ่ินชาวไทยลาวท่ีอาศยัอยูใ่นลุ่มแม่นํ้าโขง 

 

4.2.9  การเมืองการปกครอง 

 ในวฒันธรรมของคนอีสาน  จะมีฮีตสิบสองคองสิบส่ีเป็นจารีตและกรอบปฏิบติั    ในส่วน

ของ  “ฮีตสิบสอง”  จะเป็นประเพณีวฒันธรรมท่ีทาํในสิบสองเดือนของแต่ละปี ดงัน้ี 

เดือนอา้ย งานบุญเขา้กรรม มีงานบุญดอกผา้ (นาํผา้ห่มหนาวไปถวายสงฆ)์ ประเพณีเส็ง

กลอง ทาํลานตี (ลานนวดขา้ว) ทาํปลาร้า เกี่ยวขา้วในนา เล่นว่าว ชกัว่าวสนู นิมนต์พระสงฆ์เขา้

ประวาสกรรมตามประเพณีนั้นมีการทาํบุญทางศาสนา เพือ่อนิสงฆ์ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ 

ชาวบา้นเล้ียงผแีถน ผบีรรพบุรุษ มีการตระเตรียมเก็บสะสมขา้วปลาอาหารไวกิ้นในยามแลง้  

เดือนยี ่งานบุญคูนลาน ทาํบุญที่วดั พระสงฆ์เทศน์เร่ืองแม่โพสพ ทาํพิธีปลงขา้วในลอม

และฟาดขา้วในลาน ขนขา้วข้ึนเลา้  เป็นความเช่ือในการบาํรุงขวญัและสิริมงคลทางเกษตรกรรม  

เดือนสาม บุญขา้วจ่ี มีพิธีเล้ียงลาตาแฮก (พระภูมินา) เพราะขนขา้วข้ึนยุง้แลว้ งานเอ้ินขวญั

ขา้วหรือกู่ขวญัขา้ว เพญ็เดือนสามทาํบุญขา้วจ่ีตอนเยน็ทาํมาฆบูชา ลงเข็นฝ้ายหาฟืน  ตามประเพณี

หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วใส่ยุง้แลว้ มีการทาํบุญเซ่นสรวงบูชาเจา้ท่ีนา ซ่ึงชาวอีสานเรียกวา่ ตาแฮก และ

ทาํบุญแผ่ส่วนกุศลให้ผีปู่ ย่าตายาย อนัเป็นการแสดงความกตญั�ูต่อบรรพบุรุษ โดยการทาํขา้วจี่

นาํไปถวายพระพร้อมอาหารคาวหวานอ่ืนๆ  
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เดือนส่ี บุญพระเวส (อ่านออกเสียงพระ-เหวด) มีงานบุญพระเวส  ตั้งศาลเพียงตา ทาํบุญ

แจกขา้วอุทิศให้ผูต้าย ประเพณีเทศน์มหาชาติ ทาํบุญถวายภตัตาหาร แลว้ตอนบ่ายฟังเทศน์เร่ือง

เวสสนัดรชาดก ในช่วงท่ีจดังานมีการแห่พระอุปคุตเพือ่ขอใหบ้นัดาลใหฝ้นตกดว้ย  

เดือนห้า บุญสรงนํ้ า หรือเทศกาลสงกรานต ์ตามประเพณีจดังานสงกรานตน์ั้น บางแห่งจดั

กนั 3 วนั บางแห่ง 7 วนั แลว้แต่จะกาํหนด  มีการทาํบุญถวายภตัตาหารคาวหวาน หรือถวายจงัหัน

เชา้-เพลตลอดเทศกาล ตอนบ่ายมีสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรผูใ้หญ่และก่อเจดียท์ราย 

เดือนหก บุญบั้งไฟ เกือบตลอดเดือนหกน้ี ชาวอีสานจดังานบุญบั้งไฟ ซ่ึงจดัวนัใดแลว้แต่

คณะกรรมการหมู่บา้นกาํหนด  ถือเป็นการทาํบุญบชูาแถน เพือ่ขอใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาลและเพื่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของขา้วปลาอาหารในปีต่อไป  เม่ือถึงวนัเพญ็หก เป็นงานบุญวิสาขบูชาประเพณี

สาํคญัทางพุทธศาสนา มีการทาํบุญฟังเทศน์และเวยีนเทียนเพื่อผลแห่งอานิสงส์ในภพหนา้  

เดือนเจด็ บุญชาํฮะ มีพิธีเล้ียงตาแฮก ปู่ ตา หลกัเมือง งานบุญเบิกบา้นเบิกเมือง งานเขา้นาค

เพื่อบวชนาค คติความเช่ือหลงัจากหวา่นขา้วกลา้ดาํนาเสร็จ มีการทาํพิธีเซ่นสรวงเจา้ท่ีนา เพือ่ความ

เป็นสิริมงคลใหข้า้วกลา้ในนางอกงาม และงานอุปสมบททดแทนบุญคุณบิดามารดาพร้อมทั้งเตรียม

เขา้กรรมในพรรษา 

เดือนแปด งานบุญเข้าพรรษา มีพิธีหล่อเทียนพรรษางานบุญเทศกาลเข้าพรรษาแต่ละ

หมู่บา้นช่วยกนัหล่อเทียนพรรษา ประดบัให้สวยงาม จดัขบวนแห่เพือ่นาํไปถวายเป็นพุทธบูชา มี

การทาํบุญถวายภตัตาหาร เคร่ืองไทยทานและผา้อาบนํ้ าฝน เพือ่พระสงฆ์จะได้นาํไปใช้ตลอด

เทศกาลเขา้พรรษา 

เดือนเก้า บุญขา้วประดบัดิน จดังานวนัแรม 14 คํ่า เดือน 9 นับตั้งแต่เช้ามืด ชาวบา้นจดั

อาหารคาวหวาน หมากพลูบุหร่ีใส่กระทงเล็กๆ นาํไปวางไวต้ามลานบา้น ใตต้น้ไม ้ขา้งพระอุโบสถ 

เพือ่เป็นการให้ทานแก่เปรตหรือวิญญาณที่ตกทุกขไ์ดย้าก ตอนสายมีการทาํบุญที่วดั ฟังเทศน์เป็น

อานิสงส์ 

เดือนสิบ บุญขา้วสาก ขา้วสาก หมายถึง การกวนกระยาสารท งานวนัเพ็ญเดือน 10 นํา

สาํรับคาวหวานพร้อมกบัขา้วสากไปทาํบุญท่ีวดั ถวายผา้อาบนํ้าฝนและเคร่ืองไทยทาน แต่ก่อนท่ีจะ

ถวายนั้นจะทาํสลากติดไว ้พระสงฆรู์ปใดจบัสลากใดไดก้็รับถวายจากเจา้ของสํารับนั้น ตอนบ่ายฟัง

เทศน์เป็นอานิสงส์  

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผา้ห่มกนัหนาวในวนัเพ็ญ มีงานบุญตกับาตรเทโว 

พิธีกวนขา้วทิพย ์พิธีลอยเรือไฟ  มีการถวายผา้ห่มหนาวแด่พระสงฆ ์วนัแรม 1 คํ่า งานบุญตกับาตร

เทโว ตอนเยน็วนัข้ึน 14 คํ่า มีพิธีกวนขา้วทิพย ์มีงานแข่งเรือ ในวนัเพ็ญมีงานแห่ปราสาทผึ้ง พิธี

ไหลเรือไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีทั้งงานบุญกุศลและสนุกสนานร่ืนเริง  
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เดือนสิบสอง บุญกฐิน ทาํบุญขา้วเม่า พธีิถวายกฐิน  เม่ือถึงวนัเพญ็จดัทาํขา้วเม่านาํไปถวาย

พระ พร้อมสาํรับคาวหวาน  ตอนบ่ายฟังเทศน์ จดัพิธีทอดกฐินตามวดัท่ีจองกฐินไว ้ 

งานบุญในฮีตสิบสองนั้น ตามหมู่บา้นที่เคร่งประเพณียงัคงจดักนัอย่างครบถว้น บางแห่ง

จดัเฉพาะงานบุญใหญ่ๆตามแต่คณะกรรมการหมู่บา้นร่วมกนัจดั บางแห่งจดัเป็นงานใหญ่ประจาํปี  

ส่วน “คองสิบส่ี”  ถือเป็นหลกัธรรมในการครองบา้นครองเรือนที่ควรปฏิบติั ซ่ึงหากใครที่

ถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดแลว้นบัเป็นบุคคลอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่เคารพนบัถือของคนทัว่ไปหลกั

ปฏิบติั 14 ขอ้ ไดแ้ก่ 

หน่ึง  หูเมือง เป็นราชทูตต่างหน้าแทนบ้านเมือง หมายถึง เป็นบุคคลที่พูดจาไพเราะ 

อ่อนหวาน  

สอง  ตาเมือง เป็นนกัปราชญ ์มีความรอบรู้ในวชิาการบา้นเมือง รู้หลกัธรรม  

สาม  แก่นเมือง เป็นผูท้รงคุณธรรม ยติุธรรม 

ส่ี  ประตูเมือง เป็นผูมี้ความสามารถในการใชศ้ตัราวทุยทุธโธปกรณ์ 

หา้  รากเมือง เป็นผูร้อบรู้ในดา้นโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ 

หก  เหงา้เมือง เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์

เจด็  ขางเมือง เป็นผูช้าํนาญในการออกแบบ ชาํนาญในการศึก 

แปด  ข่ือเมือง เป็นผูมี้ตระกลูเป็นนกัปราชญผ์ูก้ลา้หาญ 

เกา้  แปเมือง เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี ตดัสินคดีความเท่ียงธรรม 

สิบ  เขตเมือง เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพทิกัษเ์ขตเมือง รักษาเขตแดนบา้นเมือง 

สิบเอด็  ใจเมือง เป็นผูท้าํหนา้ท่ีปกครองบา้นเมืองท่ีดี 

สิบสอง  ค่าเมือง เป็นผูพ้ิทกัษรั์กษาใหเ้มืองมีค่า มีเงินทอง ติดต่อคา้ขาย 

สิบสาม  สติเมือง เป็นผูรู้้จกัการรักษาพยาบาล หมอยา 

สิบส่ี  เมฆหมอกเมือง เป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประดุจเทพอารักษพ์ทิกัษเ์มือง (ฅนภูไท, 2550) 

ฮีตสิบสองคองสิบส่ี เป็นจารีตปฏิบติัของชาวอีสานที่มีมาชา้นาน  ในปัจจุบนัก็ยงัมีอยู ่ แต่

ความเคร่งครัดอาจนอ้ยลง และเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทราบถึงหลกัจารีตดงักล่าว   

ในเร่ืองการเมืองทอ้งถ่ินของชุมชนลุ่มนํ้ าโขงมีการแข่งขนัที่ปกติ ไม่รุนแรง  ส่วนใหญ่คน

ทีมี่ญาติเยอะจะได้เปรียบในการแข่งขนั  ส่วนการเมืองระดับชาติ ในกรณีเส้ือเหลือง เส้ือแดง

ชาวบา้นส่วนหน่ึงจะติดตามข่าวและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในวงสนทนา  แต่ไม่ไดมี้

การเคลื่อนไหวต่อสาธารณะ ขณะเดียวกนัการเมืองในเร่ืองเขื่อนเป็นที่น่าสนใจมากกว่า  เพราะ

เกี่ยวข้องกับปากท้องและอาชีพของคนในชุมชน  โดยในบางหมู่บ้านมีการจบักลุ่ม แบ่งแยก

ความคิดในเร่ืองเขื่อน คือมีกลุ่มที่ตอ้งการเขื่อนและไม่ต้องการเขื่อน ซ่ึงก็จะมีคนที่เป็นแกนนํา
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ความคิดของกลุ่มตนเอง  ความขดัแยง้แสดงออกในลกัษณะการไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ

ฝ่ายตรงขา้ม  มีการนินทาลบัหลงั ให้ขอ้มูลที่เสียต่อฝ่ายตรงขา้ม และมีการหลีกเลี่ยงการพูดเร่ือง

เข่ือนเพื่อใหส้ามารถพดูคุยกนัไดแ้บบปกติในชุมชน  เพราะเร่ืองเข่ือนกลายเป็นเร่ืองปัจเจกชนท่ีไม่

เช่ือมโยงในเร่ืองของเครือญาติ  เม่ือคนท่ีเป็นญาติกนัคิดไม่ตรงกนั ก็ส่งผลกระทบต่อการพูดคุยใน

เร่ืองเขื่อนที่ตอ้งหลีกเล่ียง  นอกจากนั้นยงัมีการโยงเร่ืองการเมืองระดบัชาติกบัการเมืองเร่ืองเขื่อน 

เช่น การกล่าวหา นกัพฒันาเอกชนและชาวบา้นกลุ่มนกัพฒันาเอกชนวา่เป็นเส้ือเหลืองหรือเส้ือแดง

เพือ่ลดความน่าเช่ือถือ  เป็นตน้ 

 

 

4.3  ทรัพยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศแม่นํา้โขง จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

 4.3.1  อาหาร  

 ในบริเวณลุ่มนํ้ าโขงเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสามารถ

แบ่งเป็นประเภทต่างๆได ้ดงัน้ี 

           4.3.1.1  ปลา  ปลาเศรษฐกิจสําคญัที่ชาวบา้นจบัได ้ ส่วนใหญ่แลว้เป็นปลาอพยพ

ตามฤดูกาล  ปลาทีอ่พยพก่อนปลาชนิดอ่ืนๆ  คือ ปลาเข้ียวไก่  ในเดือนมีนาคม  ซ่ึงเป็นช่วงเดียวกบั

งานบุญประเพณีไหวพ้ระธาตุพนม  จึงเล่าขานกนัว่า  ปลาข้ึนไปไหวพ้ระธาตุพนม  จากนั้นจึง

ตามมาดว้ยปลาขนาดใหญ่อืน่ๆ  ทั้งปลาหนงัและปลาเกร็ด  โดยปลาจะข้ึนมาเป็นเวลา เชา้ 06.00-

12.00  น. และบ่าย  13.00-15.00 น.  และชาวประมงจะส่งข่าวบอกต่อๆกนั เม่ือเห็นปลาเร่ิมอพยพ  

จากการรวบรวมของชาวประมง 6 หมู่บา้น  พบว่า ชาวบา้นระบุช่ือชนิดปลาที่รู้จกั และมีความรู้

เก่ียวกบัถ่ินท่ีอยูอ่าศยั, การวางไข่, ชนิดและแหล่งอาหาร, ฤดูวางไข่ และช่วงเวลาการอพยพ  โดย

ชาวบา้นจอมปลวกสูงรู้จกัชนิดปลาสูงสุด  99 ชนิด  รองลงมา คือ  บา้นนาทรายและบา้นสําโรง  

จาํนวน 75 ชนิด และ 74 ชนิด  ในการสํารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

พบวา่  ชาวบา้นรู้จกัและจบัปลาไดไ้ม่นอ้ยกวา่  110-150  ชนิด  การจบัปลาในแม่นํ้ าโขงจะเกิดข้ึน

ตลอดทั้งปี  โดยจะมีมากในช่วงแม่นํ้าโขงยกระดบัข้ึนในฤดูฝนราวเดือนพฤษภาคม  และแม่นํ้ าโขง

ลดระดบัลงในปลายฤดูฝนราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  ซ่ึงเป็นช่วงทีป่ลาหลายชนิดมีการอพยพ

เพือ่วางไข่  ในช่วงน้ีเองที่ชาวบา้นสามารถจบัปลาไดม้ากที่สุด  โดยเฉพาะปลาเศรษฐกิจในกลุ่ม

ปลาหนัง  ส่วนกลุ่มปลาเกล็ดสามารถจบัได้มากในช่วงฤดูแล้งถึงตน้ฤดูฝน ราวเดือนมกราคม-

มิถุนายน  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)    
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          จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ชาวบ้าน สามารถยกตัวอย่างพันธ์ุปลาได้

ดงัต่อไปน้ี เช่น ปลาบึก  ปลาป่ึง  ปลาเคิง  ปลาสะงั้ว  ปลาสะอี  ปลาโจก  ปลาหว่าหน้าหัก  ปลา

แกง  ปลาคุยลาม  ปลาสร้อย  ปลานางตุ่น  ปลาเจ๊ก  ปลาอีตู๋  ปลาบกับาน  ปลาคงั ปลาพอน  ปลา

นางแดง  ปลานางขาว  ปลาเอิน  ปลาอีด  ปลากํ่า  ปลาเป่ียน  ปลาปาก  ปลาซวยหนู  ปลาซวยสอ  

ปลายาง  ปลาเผาะ  ปลากดเหลือง  ปลากดหมอ้  ปลาตอง  ปลาคา้ว  ปลาดุกมูล  ปลาหลาด  ปลาขบ  

ปลานาง  ปลาแข่วไก่  ปลาฮากกว้ย  ปลายอน ปลาหนู  ปลาปีกไก่  ปลาสีโห  ปลาข่างลาย  ปลาซิว

อา้ว  ปลาแข่  ปลาบู่  ปลาแกว้  ปลาขะแยง  เป็นตน้  จากการท่ีมีพนัธ์ุปลาท่ีหลากหลายแสดงให้เห็น

ถึงความอุดมสมบูรณ์อยา่งเห็นไดช้ดั  นอกจากชนิดของปลาท่ีหลากหลายแลว้  ขนาดของปลาแม่นํ้ า

โขงก็เป็นส่ิงทีน่่าสนใจเช่นกนั เพราะปลาหลายชนิดมีขนาดใหญ่และข้ึนช่ือในเร่ืองของรสชาติเป็น

อยา่งมาก 
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ตารางที ่4.4  ช่วงเวลาการอพยพและวางไข่ของปลาบางชนิด 

 

ชนิด เดอืน 

มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค 

ปลาหนัง 

ปลาเคิง, สะงั้ว, 

น า ง ,  ตุ่ น ,  หู

แ ต้ ม / ป่ึ ง , 

กดเหลือง ,  ก ด

หม้อ, ตอง,ค้าว,

ดุก มูล ,  หลาด , 

ปลาแข้   

            

ปลาขบ,ซวยหนู, 

ซวยสอ,  เผาะ , 

ยาง, ยอน 

            

ปลาเกร็ด 

ปลาหมากบาน, 

เ อิ น ,  อี ด ,  กํ่ า , 

ปาก, เป่ียน,สะอี, 

โจก ,  ห ว่าหน้ า

หัก 

            

ปลาแกง,คุยลาม, 

สร้อย, พอน 

            

 

แหล่งท่ีมา: โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551. 

หมายเหตุ:               แสดงช่วงวางไข่  (ช่วงวางไข่หมายรวมตั้งแต่วางไข่จนถึงลูกปลาเจริญเติบโต) 

                                 แสดงช่วงพบมาก (เดือนท่ีสามารถจบัปลาไดม้ากท่ีสุดในรอบปี อยูช่่วงตั้งแต่ 

                                 ตุลาคมจนถึงฤดูแลง้) 
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          4.3.1.2  ผกั  ผกัในแม่นํ้ าโขงมีหลากหลายชนิดที่เกิดเองในธรรมชาติตามฤดูกาล   

เช่น ผกักระโดนนํ้ า  ผกัไฮไก ผกัข้ีเถา้หางหมา ผกัชีช้าง ผกันกยงู  ผกัดีคน ผกัหูเสือนํ้ า  กกลาํแซง  

หวา้นํ้า  ผกักลว้ยนํ้า  ผกักระโดน  ตาํลึง  ผกัหนาม  ผกัหนามไหล    ผกัดางขม  ผกัดางส้ม    ผกัหม

หนาม ผกัหมเกลือ ซ่ึงสามารถนาํมาลวก  มาน่ึง มาอ่อม  มาประกอบอาหารได ้

          4.3.1.3  ของป่า ป่าบริเวณริมโขงมีของป่าที่สามารถนาํมาประกอบอาหาร ขาย หรือ

แลกเปลี่ยน แบ่งปันกนัได้ในชุมชน เช่น  ผกัหวาน  ดอกกระเจียว หน่อไม ้ เห็ดชนิดต่างๆตาม

ธรรมชาติ  เช่น เห็ดระโงก เห็ดก่อ  เห็ดเผาะ  เห็ดไค  เห็ดนํ้าหมาก  เห็ดดิน เห็ดบด  เป็นตน้   

 

 4.3.2  สมุนไพร 

 หลายหมู่บา้นริมแม่นํ้ าโขงยงัรักษาด้วยสมุนไพรควบคู่ไปกบัยาแผนปัจจุบนั  เพราะยา

สมุนไพรเป็นยาทีไ่ม่ตอ้งใชเ้งินซ้ือ มีอยูต่ามธรรมชาติ  โดยในแต่ละหมู่บา้นจะมีภูมิปัญญาเก่ียวกบั

การใช้สมุนไพร และมีหมอยาที่คอยเป็นผูรั้กษาโรคต่างๆ เช่น อาการไขป่้า ทอ้งร่วง  ผิดกระบูน  

เจ็บปาก  เป็นตน้  ซ่ึงหากเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรงก็จะรักษาเอง  เช่น กรณีเจ็บปาก ก็สามารถใช้

เปลือกดู่ เปลือกแค ทาเพื่อรักษาได ้  หรือในกรณีเป็นโรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหาร ก็สามารถ

ใชต้น้ยอกลางนํ้า  ซ่ึงเป็นแก่นเหลืองๆ มีรสขม กินเป็นยารักษาได ้ โดยสามารถนาํมากินกบัอาหาร  

หรือกินกับเหล้าก็ได้   การรักษาด้วยสมุนไพรถือว่าจาํเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบา้นดงนาที่การ

คมนาคมไม่สะดวก อยู่ห่างไกลจากภายนอก  ก็จะใช้สมุนไพรช่วยในการรักษาเท่าๆกบัยาแผน

ปัจจุบนั  ส่วนใหญ่ถา้อาการไม่หนกัจริงๆ ก็จะไม่ค่อยไปหาหมอ เน่ืองจากการเดินทางลาํบาก ตอ้ง

ใชเ้งินเยอะในการเดินทางออกจากหมู่บา้น 

 

4.3.3  ระบบนิเวศน์ในแม่นํา้โขง 

 แม่นํ้ าโขงเป็นแม่นํ้ าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้ง เกี่ยวพนั และ

เช่ือมโยงกนัตั้งแต่พนัธุพืช  พนัธ์ุปลา สัตวน์ํ้ า และรวมถึงผูค้นเอาไวด้ว้ยกนั  ซ่ึงสามารถอธิบายได้

ผา่นลกัษณะนิเวศน์  ดงัต่อไปน้ี 

           4.3.3.1  ป่าบุ่ง ป่าทาม  เป็นพื้นที่ชุ่มนํ้ าประเภทหน่ึง เป็นที่ราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง ในฤดู

ฝนที่นํ้ าหลาก นํ้ าจะไหลบ่าท่วมพื้นที่ลุ่มริมนํ้ าออกเป็นบริเวณกวา้ง  พื้นที่ส่วนที่นํ้ าท่วมดงักล่าวน้ี

เรียกวา่ “ทาม”  ภายในพื้นทีข่องทามไม่ไดร้าบเรียบเสมอกนั  แต่มีลกัษณะที่เนินและลุ่ม มีนํ้ าแช่ขงั

ตลอดทั้งปี  เพราะเป็นแอ่ง หนองนํ้าหรือกุด พื้นท่ีส่วนท่ีลุ่มตํ่าต่อเน่ืองกบัแอ่งลกัษณะต่างๆ เรียกวา่ 

“บุ่ง”  ดงันั้นทามจึงหมายถึงที่ราบนํ้ าท่วมถึง ส่วนบุ่งเป็นเพียงบริเวณใดบริเวณหน่ึงของทามที่ลาด

ลุ่มตํ่าต่อเน่ืองกบัแหล่งนํ้ าหรือทางนํ้ า (ศิริพร  โคตะวินนนท,์ 2543)  บุ่งบางแห่งอาจมีหินหรือหาด
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ทรายลอ้มรอบ  อาจเป็นอ่างหินหรือดินสลบักนั สามารถทาํสวนปลูกพืชไดใ้นฤดูนํ้ าลด  บุ่งเป็น

แหล่งอาหารของสัตวน์ํ้ าทุกชนิด  เช่น ปลา กุง้ หอย ปู กบ เขียด ไส้เดือน ปลาไหล ฯลฯ  พืชนํ้ า 

แมลงชนิดต่างๆ และยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตว ์ เพราะอุดมไปดว้ยอาหาร ทั้งสัตวน์ํ้ าขนาดเล็ก 

แมลง  พชืนํ้า เช่น แหน และเทา   ซ่ึงเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารของสัตวน์ํ้ าชนิดต่างๆ (โครงการฟ้ืนฟู

นิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)  จึงถือไดว้่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืช

พนัธ์ุไมต่้างๆรวมทั้งผกัทีเ่กิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสัตวต์่างๆ ดงัไดก้ล่าวมา  ซ่ึงสามารถนาํมา

เป็นอาหารและนาํมาใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนได ้

           4.3.3.2  ลวงปลา  เป็นลักษณะพื้นท่ีท่ีนํ้ าไหลทวน ซ่ึงปลามกัจะอาศยัเป็นที่หลบ

กระแสนํ้ า จึงมีปลาชุกชุม  เหมาะแก่การทาํประมง  ชาวบา้นจึงจบัจองเป็นเขตหรือทาํเลที่หาปลา

ของตนเอง  ซ่ึงสามารถสืบทอดเป็นมรดกตกทอดได ้ เป็นลกัษณะเหมือนทรัพยสิ์น สามารถซ้ือขาย

ได ้โดยอาจใชเ้ป็นท่ียนืตกัปลา ใส่มอง หรือเพื่อทาํการประมงในรูปแบบต่างๆ   

           4.3.3.3  วงันํ้าลึก เป็นช่วงท่ีนํ้าลึกมากกวา่ปกติ  ซ่ึงช่วงฤดูนํ้าลดปลาจะอาศยัอยูใ่นวงั

นํ้ าลึกที่ทาํหน้าที่เป็นที่พกัอาศยั ขยายพนัธ์ุและการเติบโตของปลาวยัอ่อน  ปลาและสัตวน์ํ้ าเหล่าน้ี

จะอพยพออกจากวงันํ้ าลึกไปสู่แม่นํ้ าตอนบน  ลาํนํ้ าสาขา และที่ราบลุ่มนํ้ าท่วมถึงในช่วงฤดูนํ้ า

หลากถดัมา  ซ่ึงวงันํ้ าลึกในพื้นที่จงัหวดัอุบลราชธานี  จะอยู่ระหว่างบา้นผาชนั  อาํเภอโพธ์ิไทร  

และบา้นดงนา  อาํเภอศรีเมืองใหม่  มีวงันํ้ าลึกที่มีความลึกกวา่  20  เมตร  จาํนวน 12  แห่ง  ไดแ้ก่  

สุดเขตบา้นผาชนัทิศเหนือ  20 เมตร,  ท่านํ้ าบา้นผาชนั  29 เมตร,  เวินยางเด่ียว  66 เมตร,  เวิน

ผกัหนาม  48 เมตร,  เวนิหว้ยบอน  47 เมตร,  เวนิข้ีเจีย  33 เมตร,  ปากห้วยลาน  35  เมตร,  เวินเผาะ  

41  เมตร,  เวนิขาม (ปากหว้ยไร่)  20 เมตร,  เวินกุ่ม  23 เมตร,  ท่าเรือบา้นดงนา  22 เมตร และวงันํ้ า

ลึกที่มีความลึกมากที่สุด คือ บริเวณเวินเรือคา้ง  มีความลึกมากถึง  84 เมตร  ซ่ึงมีการศึกษาพบว่า  

วงันํ้ าลึกที่มีความลึกแตกต่างกนัจะเป็นที่อยู่อาศยัของปลาต่างชนิดกนัดว้ย  (พรพนา  ก๊วยเจริญ, 

2553) 

           4.3.3.4  โบก เป็นลกัษณะหินที่เป็นหลุม  มีหลายขนาดและรูปร่างแตกต่างกนัไป  

โบกจะถูกนํ้ าท่วมในฤดูฝน  เมื่อนํ้ าลดจะมีนํ้ าขงัอยู่ข้างในและมีตะไคร่หิน หรือตะไคร่นํ้ าอยู ่ 

กลายเป็นที่อาศยัของสัตวน์ํ้ าขนาดเล็ก  เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา (ปลาบู่,ปลาแกว้) ฯลฯ  และจะกิน

ตะไคร่หินดงักล่าวเป็นอาหาร  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.5  แกง้ ลกัษณะเป็นโขดหินนํ้าต้ืนและมีนํ้าไหลเช่ียว  เกิดในช่วงนํ้ าลด  บริเวณ

น้ีมีทั้งปลากินเน้ือ เช่น ปลาขบ  ปลาเคิง  ปลากด  ปลานาง  ปลาตุ่น  และปลากินพืช  เช่น ปลาแข ้ 

ปลากํ่า  ปลาเกาะ  และสัตวน์ํ้ าขนาดเล็ก  เช่น  ปลาขนาดเล็ก กุง้ หอย  และยงัเป็นบริเวณท่ีเหมาะ
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กบัการอาศยัและหลบซ่อนศตัรูของปลาอีกดว้ย  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและ

พม่า, 2551)   

          4.3.3.6  นํ้ าแก่ง ลกัษณะเป็นนํ้ าไหลลน้ตล่ิงเขา้ท่วมบริเวณที่ลุ่มเป็นบริเวณกวา้ง  

รวมทั้งการไหลลน้เขา้ตามลาํห้วยสาขาของแม่นํ้ าโขง  เมื่อนํ้ าไหลเขา้ท่วม  บรรดาแมลงและพนัธ์ุ

ไมริ้มนํ้าจะกลายเป็นแหล่งอาหารทีส่าํคญัของปลาชนิดต่างๆในแม่นํ้ าโขง  และจะเป็นแหล่งวางไข่

ของปลาท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึง  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.7  นํ้ากอ้ง  เป็นลกัษณะของนํ้าท่ีไหลกระทบโขดหิน  จากนั้นกระแสนํ้ าจะไหล

กลบัมาบรรจบกนับริเวณหลงัโขดหิน  ทาํให้ความเชี่ยวของระดบันํ้ าลดลง  จึงเป็นบริเวณที่เป็น

ทางผ่านหรือจุดที่ปลาและกุง้ใช้หลบกระแสนํ้ าเช่ียว  ก่อนที่จะว่ายต่อข้ึนไปทางเหนือนํ้ า  และดกั

กินอาหารท่ีไหลมากบันํ้า  บริเวณน้ีพบปลากินเน้ือ และปลาท่ีชอบหากินใกลผ้วินํ้า  เช่น  ปลาข้ีโก๊ะ, 

ปลาสร้อย, ปลาปีกไก่  ฯลฯ  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.8  เวนิ เป็นลกัษณะของนํ้าท่ีไหลวนเป็นบริเวณกวา้งและลึก  เกิดในช่วงนํ้ าโขง

ข้ึนและนํ้ าโขงลด  เมื่อนํ้ าไหลกระทบหินหรือดินบริเวณโคง้ของแม่นํ้ า  เศษพืชจะไหลมารวมอยู่

ตรงเวิน  กลายเป็นแหล่งสะสมอาหารและทีอ่ยู่อาศยัของสัตวน์ํ้ า  เพราะนํ้ าไหลเช่ียวและมีอาหาร

อุดมสมบูรณ์  จึงพบปลาหลายชนิดในบริเวณน้ี  เช่น  ปลาเกง้  ปลาเผาะ  เป็นตน้  (โครงการฟ้ืนฟู

นิเวศวทิยาในภมิูภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.9  หู เป็นลกัษณะนํ้าท่ีไหลผา่นโขดหินท่ียืน่ออกไปจากฝ่ังนํ้ า ส่วนท่ียื่นออกไป

น้ีเรียกว่า “หู”  (ส่วนที่เวา้เขา้มาเรียก “กอ้ง”)  เป็นทางผา่นของปลาทีว่่ายข้ึนไปวางไข่ตามลาํห้วย

สาขา  เป็นท่ีหลบกระแสนํ้าไหลแรงและเช่ียวกราก  บริเวณน้ีเป็นท่ีท่ีชาวบา้นไปยืนใชช้อ้นตกัปลา 

จึงเรียกกนัวา่ “หูนกัซอ้น” (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.10  ตาดหิน  เป็นลกัษณะลานหินกวา้งริมฝ่ังแม่นํ้ า  โดยนํ้ าโขงจะไหลเขา้ท่วม

ในฤดูฝน  พบปลาและสัตวน์ํ้า เช่น กุง้ หอย ปู เพราะวา่กุง้เขา้มาหาอาหารและเล่นนํ้ า  ส่วนปลาเขา้

มากินกุง้ ปู หอย  เป็นอาหาร  บริเวณตาดหินน้ีชาวบา้นทอดแหจบัปลาไดห้ลายชนิด  เช่น ปลาปาก  

ปลาสร้อย ปลาคุยลาม  ปลาขบ  ปลากด  ปลาบู่ ปลาซิว ฯลฯ  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาค

อินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.11  หาด  ลกัษณะเป็นหาดทราย  เกิดจากกระแสนํ้ าไหลพดัพาทรายมาทบัถม

จนกลายเป็นหาดในฤดูนํ้ าลด  นอกจากทรายแลว้ หาดยงัเป็นที่สะสมของตะกอนที่พดัพามากบันํ้ า  

ซ่ึงเป็นอินทรียว์ตัถุหรือปุ๋ยธรรมชาติ  ชาวบา้นจึงใชห้าดเป็นที่ปลูกพืชยามนํ้ าลด  นอกจากนั้นหาด

ยงัมีแมลงและพืชต่างๆที่เป็นอาหารของปลาในช่วงนํ้ าท่วมและอาหารของคนเมื่อยามนํ้ าลด 

(โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   
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          4.3.3.12  ดอน หรือเกาะกลางแม่นํ้ าโขง  ดอนเกิดจากดินที่ไหลมากบันํ้ าทบัถมกนั

จนกลายเป็นดอน บนดอนมีไมห้ลายชนิด เช่น ไผ ่ประดู่ กระโดน หวา้ และเป็นที่อยูข่องสัตว ์ เช่น 

นก หนู งู อีเห็น ก้ิงก่า แมลงต่างๆ  ในฤดูนํ้ าหลากเมื่อนํ้ าท่วมที่ลุ่ม  สัตวด์งักล่าวจะหนีนํ้ าไปอยูบ่น

ดอน (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.13  ถํ้า  ลกัษณะเป็นโพรงหินริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง  ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของหินทั้ง

ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเรียงทบัซ้อนกนั  เกิดเป็นช่องว่างหรือโพรงเกิดข้ึน  เมื่อนํ้ าโขงข้ึนท่วม

โพรง  จะกลายเป็นท่ีวางไข่ของปลากินพืชบางชนิด เช่น  ปลาโจก  ปลาหมากบาน  และเป็นท่ีอาศยั

ของทั้งปลาเล็กและปลาใหญ่  เพราะในถํ้าเป็นนํ้ าน่ิงและปลอดภยัจากการถูกล่า  ส่วนในฤดูแลง้นํ้ า

ลด  โพรงหรือถํ้าดงักล่าวจะกลายเป็นท่ีหลบแดดและฝนของชาวประมง  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยา

ในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)  บางถํ้ ามีคนพกัอาศยั  เช่น  ถํ้ าเขมร  บริเวณเหนือบา้นท่าล้ง  

ชาวบา้นเล่าใหฟั้งวา่มีชาวเขมรมาพกัอาศยัอยู ่

          4.3.3.14  ผา  ลกัษณะเป็นหนา้ผาหินสูงชนั  ลึกลงไปในแม่นํ้ าโขง  ผาบางแห่งอาจมี

ต้นไม้และพืชบางชนิดข้ึนอยู่  ผาเป็นแหล่งที ่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของนก  ค้างคาว  

สัตวเ์ล้ือยคลานบางชนิด  ส่วนผาท่ีลึกลงไปในแม่นํ้าโขงจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลาและสัตวน์ํ้าขนาด

เล็ก จาํพวกกุง้ หอย และปู  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.15  คนั เกิดในช่วงนํ้าลด  ลกัษณะเป็นคนัทราย  เน่ืองจากกระแสนํ้าพดัพาทราย

มากองกนัเป็นคนั  หลงันํ้าลดจึงเห็นคนัทรายยาวเกิดข้ึน  หรืออาจเป็นคนัหินซ่ึงถูกนํ้ าท่วมในฤดูฝน

และโผล่ให้เห็นในฤดูแลง้  บริเวณคนัจะมีพืชข้ึนอยู ่ คือ ตะไคร้นํ้ า หญา้ คนัหินน้ีช่วยชะลอความ

แรงของกระแสนํ้า  ทาํให้สัตวน์ํ้ ามาอาศยัหลบพกัจากกระแสนํ้ าเช่ียว (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาใน

ภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.16  คอน เป็นลกัษณะที่สายนํ้ าไหลแยกออกจากแม่นํ้ าสายหลกั  จากนั้นก็ไหล

ออ้มกลบัเขา้มาสู่แม่นํ้ าสายหลกัตามเดิม  หรือลกัษณะนํ้ าที่ไหลออ้มเกาะนั่นเอง  คอนเป็นช่อง

ทางผา่นของปลาที่อพยพเคล่ือนยา้ยเพือ่วางไข่  หรือวา่ยไปสู่แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์  หรือช่วง

ที่นํ้ าไหลผ่าน่องแคบของหินระหว่างบุ่งหน่ึงกบัอีกบุ่งหน่ึง  ก็เรียกว่า “คอน” เช่นกนั  (โครงการ

ฟ้ืนฟนิูเวศวทิยาในภมิูภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.17  คอนหิน ลกัษณะเป็นโขดหินใหญ่ที่โผล่เหนือนํ้ า  บนคอนมีดินอุดม

สมบูรณ์  ทาํให้เกิดตน้ไม ้  หญา้ และมีแมลงต่างๆอาศยัหากินอาหารตามตน้ไม ้ (พบบา้นสําโรง)  

ถา้ มีนํ้ าไหลท่วมก็จะกลายเป็น “แก้ง”  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 

2551)   
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          4.3.3.18  หินขนั เป็นลกัษณะที่หินตั้งซ้อนกนัข้ึนไป  มีตน้หวา้นํ้ า และตะไคร้นํ้ า

ข้ึนอยู ่ (พบท่ีบา้นนาทราย)  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.19  พุ่ง  เป็นลกัษณะนํ้ าที่พุ่งข้ึน ซ่ึงเกิดจากการหมุนวนของนํ้ า  เกิดในช่วงฤดู

แลง้  ซ่ึงสัตวน์ํ้ าต่างๆ  เช่น  ปลา กุง้ หอย ปู  จะอาศยัอยู่ตามโขดหินใตน้ํ้ า  (พบบา้นปากกะหลาง,

บา้นผาชนัเรียกวา่ “โพง”)  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.20  ซง เป็นลกัษณะทีน่ํ้ าเวา้เขา้ไปในฝ่ัง เพราะถูกแรงนํ้ ากดัเซาะ  บริเวณน้ีเป็น

ที่พกัอาศยัของสัตวน์ํ้ า  และแหล่งหากินของชาวบา้น  (พบบา้นปากห้วยม่วง)  (โครงการฟ้ืนฟู

นิเวศวทิยาในภมิูภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.21  โมย  ลกัษณะเป็นเกาะดินหรือหินที่ยื่นออกจากฝ่ังโขง  เกิดจากกระแสนํ้ า

โขงพดัพาตะกอนดินมาทบัถมกนั  มีตน้ไม ้ หญา้  พืชต่างๆ  เป็นแหล่งอาหารของชุมชน  (โครงการ

ฟ้ืนฟนิูเวศวทิยาในภมิูภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          4.3.3.22  หว้ย เป็นลาํนํ้าขนาดเล็กท่ีเช่ือมต่อกบัแม่นํ้าโขง ริมลาํห้วยมีพืชหลากหลาย

ชนิด  ตามลาํห้วยมีทั้งสัตวน์ํ้ า  สัตวบ์ก  และแมลงต่างๆ  ลาํห้วยจึงเป็นแหล่งอาศยัของสัตว ์ และ

เป็นแหล่งอาหารของทั้งสัตวแ์ละคน  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

          ระบบนิเวศน์ย่อยดงักล่าว  ลว้นเกี่ยวขอ้งเป็นวฏัจกัรวงจรชีวิตของปลาและสัตวน์ํ้ า

อ่ืนๆ  คือ เป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลลูกอ่อน, แหล่งอาหาร, แหล่งที่อยูอ่าศยั/ที่พกัและหลบซ่อน

ศตัรู 

          แหล่งวางไข่และอนุบาลลูกอ่อน  ไดแ้ก่  บุ่ง, หาด, แก่ง, หว้ย, ถํ้า, เวนิ, แกง้, คอน 

          แหล่งอาหาร  ไดแ้ก่  บุ่ง, เวนิ, กอ้ง, ซง, หว้ย, พุง่, แก่ง, โบก, เวนิ, ตาดหิน 

          แหล่งท่ีอยูอ่าศยั, ท่ีพกั, ท่ีหลบซ่อนศตัรู, หลบนํ้ าเช่ียว  ไดแ้ก่  แก่ง, แกง้, เวิน, ห้วย, 

พุง่, กอ้ง, หู, บุ่ง นอกจากนั้น  ปลายงัอาศยัอยูบ่ริเวณนํ้าลึก (วงัปลา)  ในแม่นํ้าโขง  หรือตามโขดหิน

ดว้ย (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   

 

4.3.4  ทศันียภาพ การท่องเทีย่ว 

 เน่ืองจากพื้นที่ริมโขง ของจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่มีทศันียภาพที่สวยงามและมี

เอกลกัษณ์ เพราะแม่นํ้ าโขงที่ไหลผ่านบริเวณน้ีจะมีแก่งหินอยู่มากมาย  ซ่ึงถือเป็นความงดงามที่

รังสรรคข้ึ์นเองตามธรรมชาติ  นอกจากนั้นยงัมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เช่ือมโยงกบั

สายนํ้ า  จึงเป็นพื้นที ่ที ่มีแหล่งท่องเที ่ยวมากมาย ทั้ งที ่เป็นแหล่งท่องเที ่ยวระดับชุมชนและ

ระดบัประเทศ  ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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            4.3.4.1  สามพนัโบก  ตั้งอยูที่่ตาํบลสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี  

มีลกัษณะเป็นแก่งหินขนาดต่างๆ มากกวา่  3,000 แอ่ง ชาวบา้นเรียกวา่ สามพนัโบก ซ่ึงคาํวา่ “โบก” 

หมายถึง แอ่งนํ้ า   สามพนัโบกเกิดจากกระแสนํ้ าโขงกดัเซาะมาเป็นเวลานาน จึงทาํให้เกิดลกัษณะ

ต่างๆ ที่มีความสวยงาม และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในลํานํ้ าโขง 

นกัท่องเที่ยวนิยมนัง่เรือจากหาดสลึงที่บา้นปากกะหลาง   ล่องตามลาํนํ้ าโขงระยะทาง 4 กิโลเมตร  

ระหวา่งทางจะผา่นจุดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

                        1)  ปากบอ้ง  อยูใ่นบริเวณบา้นสองคอน เป็นจุดที่แคบที่สุดตลอดระยะทาง

ทีแ่ม่นํ้ าโขงไหลผา่นประเทศไทย  ปากบอ้งเป็นหน้าผาหินที่เกิดจากรอยแยกตวัของแผ่นหินทราย

เปลือกโลก  ลกัษณะเหมือนคอขวด  ส่วนท่ีแคบท่ีสุดวดัได ้56 เมตร   

          2)  หินหัวพะเนียง  อยู่ในพื้นที่หมู่บา้นสองคอน  เป็นเกาะหินขนาดใหญ่

กลางแม่นํ้ าโขงรูปร่างคล้ายอุปกรณ์ประกอบคนัไถ  อยู่ถดัจากบริเวณปากบอ้งข้ึนไปทางเหนือ

ประมาณ 500 เมตร  เกาะหินใหญ่โผล่ขวางกลางลาํนํ้ าโขงทาํให้แม่นํ้ าโขงแยกออกเป็นสองสาย  

หินหัวพะเนียง  มีรูปร่างคล้ายใบไถไม ้(ในภาษาถ่ิน พะเนียงคือแท่นไม้ท่ีใช้สวมใบไถเหล็ก)  

ชาวบา้นจึงเรียกวา่  หินหวัพะเนียง  แต่ลกัษณะหินในบริเวณน้ีบางกลุ่มจะเป็นช่อแหลมคม  ซ่ึงเกิด

จากการปะทุข้ึนมาของหินทรายร้อนคลา้ยหินภูเขาไฟ   

                         3)  แก่งสองคอน   เกิดจากการที่เกาะหินหวัพะเนียงกลางลาํนํ้ าโขงซ่ึงเป็น

เกาะหินขนาดใหญ่รูปลกัษณ์แปลกตาที่ขนาบขา้งดว้ย 2 แก่งนํ้ าโขง  ทาํให้แม่นํ้ าโขงแยกออกเป็น

สองสายหรือสองคอน (ในภาษาถ่ินคอนแปลวา่แก่ง) จึงเป็นท่ีมาของช่ือ บา้นสองคอน 

                         4)  หาดสลึง  เป็นหาดทรายริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง  ตั้งอยูบ่า้นปากกะหลาง ในฤดู

แลง้ประมาณเดือนมกราคม – มิถุนายน เม่ือนํ้ าในแม่นํ้ าโขงลดระดบัลง  จะมีหาดทรายที่สวยงาม  

เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นอยา่งยิ่ง  จากตาํนานเช่ือกนัวา่  ช่ือหาดสลึง  เกิดจากการที่คนมา

เล่นนํ้าช่วงสงกรานต ์ ในสมยัท่ีใชเ้หรียญ 1 สลึง  สมยันั้นมีค่าสามารถซ้ือควายได ้1 ตวั   ผูท่ี้มาเล่น

นํ้าท่ีหาดแห่งน้ีไดท้า้ทายและเดิมพนัวา่  ณ  กลางเดือนเมษายน เวลาเท่ียงวนัถา้ใครสามารถเดินหรือ

วิง่บนหาดไดต้ลอดแนว (ยาว 860 เมตร) โดยไม่แวะพกัระหวา่งวิ่ง  จะไดรั้บเงินเดิมพนั 1 สลึง  แต่

นบัตั้งแต่มีการเดิมพนัมาไม่เคยมีใครไดรั้บรางวลัน้ีเลย  ชาวบา้นจึงขนานนามหาดแห่งน้ีวา่ “หาด

สลึง” 

                         5)  ผาหินศิลาเลข   เป็นร่องรอยประวติัศาสตร์สมยัฝร่ังเศสเรืองอาํนาจใน

แถบอินโดจีน  ฝร่ังเศสได้นําเรือกลจักรไอนํ้ าขนส่งสินค้าระหว่างหล่ีผี-เวียงจันทน์  และได้

แกะสลกัตวัเลขที่หนา้ผาหิน  สําหรับบอกระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขง  เพื่อความปลอดภยัในการเดินเรือ  

เน่ืองจากฤดูท่ีนํ้าหลากบริเวณน้ีจะมีแนวหินโสโครกจาํนวนมาก 
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                         6)  หาดหงส์  เป็นเนินทรายแม่นํ้ าโขงขนาดใหญ่ เกิดจากการพดัพาของนํ้ า

และนาํตะกอนทรายมาทบัถมกนัจนเกิดเป็นพื้นทรายกวา้งใหญ่  มีลกัษณะคล้ายกับทะเลทราย  

ช่วงเวลาท่ีนิยมมาเที่ยวหาดหงส์จะเป็นช่วงเวลาในยามบ่ายแก่ๆ  ช่วงที่พระอาทิตยใ์กลล้บัขอบฟ้า  

ซ่ึงจะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมาก  เพราะแสงทองของดวงอาทิตยจ์ะกระทบกบัทรายสีขาวเป็นแสง

ระยบิระยบั  (ไกดอุ์บล, 2554) 

          4.3.4.2  เกา้พนัโบก  เป็นแก่งหินในแม่นํ้ าโขงลกัษณะคลา้ยสามพนัโบก  ตั้งอยู่ที่

บริเวณเหนือหมู่บ้านท่าล้งข้ึนไป  โดยนั่งเรือจากบ้านตามุยหรือบ้านท่าล้ง ใช้เวลาประมาณ 1 

ชัว่โมง  ระหว่างทางก็จะผา่นวงันํ้ าวน  ถํ้าเขมร  และเห็นเกาะแก่งต่างๆมากมาย พร้อมทั้งสามารถ

ชมวถีิชีวติการหาปลาของชาวบา้น รวมถึงไดเ้ห็นวถีิชีวติของหมู่บา้นริมฝ่ังโขงทั้งไทยและลาวดว้ย   

              4.3.4.3  ผาแตม้ เม่ือมองจากแม่นํ้าโขง จะเห็นเป็นหนา้ผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ 

ในบริเวณทีเ่ป็นหนา้ผา จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณโดยฝีมือมนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์ เรียงราย

ตามความยาวของหน้าผาติดต่อกนัยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ตํ่ากว่า 300 ภาพ ซ่ึงเป็นจาํนวน

ภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยคน้พบในประเทศไทยและในต่างประเทศ (Oceansmile, 

2554)  แบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ภาพคนทาํนา ภาพสัตว ์ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิต และภาพตุม้ 

( เคร่ืองมือจับปลาของชาวประมงริมโขง)   ด้านตรงข้ามผาแต้มคือ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวผาแตม้เหมาะอยา่งยิ่งสําหรับผูที้่สนใจจะชม พระ

อาทิตยข้ึ์นก่อนท่ีแห่งใดในประเทศไทย (Thai-tour, 2554) 

           4.3.4.4  เสาเฉลียง  เป็นลกัษณะที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ สืบเน่ืองมาจากกระบวนการ

กดัเซาะและกดักร่อนดว้ยอิทธิพลของนํ้าและลม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่นํ้ าหรือ

ธารนํ้ าไหลกดัเซาะเป็นเวลานาน เกิดข้ึนในชั้นหินที่วางตวัอยูใ่นแนวราบหรือเกือบราบและในแต่

ละชั้ นมีส่วนประกอบของแร่ทีแ่ตกต่างกัน จึงทําให้มีความแข็งและทนทานทีไ่ม่เหมือนกัน  

ประติมากรรมช้ินเอกน้ีเกิดจากหินทราย  2 ยุค คือ หินทรายยุคครีเตเซียส ซ่ึงมีอายุประมาณ 130 

ลา้นปี เป็นส่วนดอกเห็ดอยู่ท่อนบน และหินทราย ยุคไดโนเสาร์ มีอายุประมาณ 180 ลา้ นปี เป็น

ส่วนตน้เสาหินท่อนล่าง โดยผา่นการถูกชะลา้งพงัทลายอนัเกิดจากสภาพอากาศ ฝนและลมพายุเป็น

เวลาหลายลา้นปี ซ่ึงคุณสมบติัทางธรณีวิทยาของหินทรายนั้นง่ายต่อการสึกกร่อนกวา่หินชนิดอ่ืนท่ี

จดัอยู่ในกลุ่มหินเดียวกนั และเมือ่ผ่านการสึกกร่อนไปไดร้ะยะหน่ึงก็มีส่ิงที่เรียกว่า กระบวนการ

ตา้นทานทางธรรมชาติ และแรงกดทบัของเมด็ฝนทาํใหหิ้นทรายแข็งยิ่งข้ึน เป็นผลให้สามารถรักษา

สภาพให้คงรูปได ้ โดย  “เสาเฉลียง” แผลงมาจาก “สะเลียง” แปลวา่ “เสาหิน”  (Thai-Tour, 2554)  

มีลกัษณะหินสองช้ินวางทบักนัคลา้ยดอกเห็ด 
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          4.3.4.5  นํ้าตกลงรูหรือนํ้าตกแสงจนัทร์ อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติผาแตม้ บริเวณใกล้

บา้นทุ่งนาเมือง  เป็นนํ้ าตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 8 เมตร เกิดจากลาํห้วยท่าโลงไหลตกลงจากเพิง

หนา้ผาเป็นช่องโพรงอนัเกิดจากการกดัเซาะของนํ้ าตามธรรมชาติ ลกัษณะของโพรงมองดูคลา้ยรูป

พระจนัทร์คร่ึงเส้ียว มีเส้นผาศูนยก์ลางประมาณ 2 เมตร ก่อนไหลลงสู่ลาํนํ้าโขง (Thai-Tour, 2554) 

           4.3.4.6  นํ้าตกทุ่งนาเมือง เป็นนํ้าตกอีกแห่งหน่ึงซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ผาแตม้  มีนํ้าเฉพาะในช่วงฤดูฝน อยูห่่างจากนํ้าตกแสงจนัทร์ เพียงแค่ประมาณ 2 กิโลเมตร บางคร้ัง

ชาวบา้นในพื้นที่ก็เรียก “นํ้ าตกทุ่งนาเมือง” วา่ “นํ้าตกลอดรู” ทาํให้มีความสับสนกบั “นํ้ าตกแสง

จนัทร์” อยูบ่า้ง สาเหตุที่ “นํ้าตกทุ่งนาเมือง” มีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ “นํ้าตกลอดรู” นั้นก็เน่ืองมาจาก

สายนํ้ าของนํ้ าตกแห่งน้ีจะไหลลดัเลาะตามลาํห้วยลงสู่ซอกหินผา เลาะเร่ือยมาตามหลืบเร้นต่างๆ 

จนเผยออกมาปรากฏใหเ้ห็นอีกคร้ังใตแ้ผน่หินขนาดใหญ่ซ่ึงวางตวัอยูใ่นลกัษณะคลา้ยโตรกถํ้า แลว้

จึงทิ้งตวัลงเป็นสายนํ้ าตกดา้นหนา้ภายใตแ้ผน่หินนั้น พื้นที่โดยรอบนํ้ าตกทุ่งนาเมืองมีความงดงาม  

ดว้ยโบก(แอ่ง) บ่อ จาํนวนมากที่รายลอ้มอยู่ทัว่บริเวณ บางโบกก็มีรูปร่างแปลกตา บางโบกก็มีนํ้ า

ใสๆขงัอยูส่ะทอ้นแสงสีของทอ้งฟ้าออกมาเหมือนกบักระจกเงา (ท่องเท่ียว, 2554)  นอกจากนั้นยงัมี

เถาวลัยย์กัษอ์ายเุป็นพนัปีอยูบ่ริเวณทางเดินลงนํ้าตกอีกดว้ย 

           4.3.4.7  นํ้าตกสร้อยสวรรค ์ เป็นอีกหน่ึงนํ้าตกที่อยูใ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแตม้  

เป็นนํ้ าตกขนาดใหญ่ทีไ่หลจากหนา้ผาสูงชนัสองดา้น ซ่ึงเกิดจากลาํห้วยสร้อยและลาํแซไผ่ ตกลง

มาบรรจบกนัคลา้ยสายสร้อย ก่อนไหลลงสู่แม่นํ้ าโขง สูงประมาณ 20 เมตร มีนํ้ าไหลตลอดปี เป็น

นํ้ าตกทีมี่คนนิยมไปเที่ยวกันมาก นอกจากน้ี บริเวณนํ้ าตกยงัมีต้นไม้และดอกไมป่้า ช่วยเสริม

บรรยากาศความงามของนํ้ าตกแห่งน้ี นกัท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทศัน์แม่นํ้ าโขง ผืนป่าและ

หนา้ผาหินฝ่ังลาวไดอ้ยา่งชดัเจน ฤดูที่น่าเที่ยวควรจะเป็นหลงัฤดูฝนใหม่ๆ เพราะจะมีนํ้ ามาก (ไกด์

อุบล, 2554) 

          4.3.4.8  สเลกอน-ดอนใหญ่  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหน่ึงของตาํบลเหล่างามตั้งอยูที่ ่

บา้นปากหว้ยม่วง ตาํบลเหล่างาม อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี อยูใ่นพื้นท่ีลาํนํ้าโขงเป็นหาด

ทรายสวยงามมาก ในช่วงฤดูแลง้จะเห็นหาดทราย พะลานหินเป็นบริเวณกวา้ง และในช่วงฤดูฝนมี

ลาํธารไหลลงสู่แม่นํ้ าโขงเป็นลกัษณะเป็นแก่งเล็กแก่งใหญ่ สลบักนัและมีโขดหินสวยงาม เป็นรูป

ต่าง ๆ มากมาย   อีกทั้งเป็นแหล่งประมงนํ้ าจืด แหล่งอาหารของชาวบา้นและหมู่บา้นทีอ่ยู่บริเวณ

ใกลเ้คียงดว้ย (เครือข่ายชาวอุบลราชธานี, 2554) 

           4.3.4.9  บั้งไฟพญานาค  หมู่บา้นชุมชนริมโขง ทั้งบา้นกุ่ม บา้นตามุยและบา้นท่าลง้ 

อาํเภอโขงเจียมจะเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคกลางลาํนํ้ าโขงในวนัข้ึน 15 คํ่าเดือน 11  หรือวนั

ออกพรรษาของไทย ก่อนหนา้น้ียงัไม่เป็นที่ทราบกนัอยา่งแพร่หลาย จนกระทัง่วนัออกพรรษาของ
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ปี พ.ศ. 2548-2549 ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เร่ืองน้ีอย่างจริงจงั  จนทาํให้นกัท่องเที่ยว เจา้หน้าที่

บา้นเมือง และส่ือมวลชน ต่างเดินทางมาพิสูจน์ปรากฏการณ์อยา่งมากมายเป็นประจาํทุกปี โดยบั้ง

ไฟพญานาคจะเป็นลกัษณะลูกไฟสีแดงอมชมพูพุ่งข้ึนเหนือผิวนํ้ า พุ่งไปบนอากาศสูงประมาณ 50-

150 เมตร เป็นเวลาประมาณ  5-10 นาที และจะดบัหายไป ลูกไฟที่เกิดข้ึนไม่มีกล่ิน ไม่มีควนั  ไม่มี

เสียง  มีขนาดตั้งแต่หัวแม่มือจนถึงขนาดไข่ไก่  เร่ิมปรากฏให้เห็นตั้งแต่พระอาทิตยต์กดินจนถึง

ประมาณ 23.00 น.  ความเชื่อเร่ืองพญานาคเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกบัพุทธศาสนา โดยเชื่อกนัว่า

พญานาคในสมยัพุทธกาลมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประสงค์จะบวช  แต่

เน่ืองจากเป็นเดรัจฉานจึงไม่สามารถบวชเป็นภิกษุสงฆไ์ด ้ ดงันั้นเมื่อถึงวนัเพญ็ข้ึน 15 คํ่าของทุกปี 

พญานาคจะปล่อยดวงไฟจากท้องนํ้ าข้ึนสู่ท้องฟ้าเพือ่เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ (Southlaostour,  2554)  จากการสอบถามชาวบา้น พบวา่ ลกัษณะบั้งไฟพญานาค

ของท่ีบา้นตามุยจะมีหลายสี มีทั้งสีม่วง สีแดงเขม้ๆ สีแดงชมพู เป็นตน้  โดยเม่ือถึงช่วงเทศกาลออก

พรรษา ประชาชนนกัท่องเท่ียวจะเดินทางเขา้มาในหมู่บา้นเพื่อรอชมบั้งไฟพญานาคเป็นจาํนวนมาก 

ชาวบา้นจึงมีรายไดใ้นการขายสินคา้ อาหารต่างๆ ในช่วงน้ี  นอกจากนั้นการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ในการชมบั้งไฟพญานาค ยงัทาํใหห้มู่บา้นมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เช่น ถนนหนทาง ท่ีก่อนหนา้น้ี

จะเป็นถนนลูกรัง เมื ่อถึงหน้าฝนถนนช้ืนแฉะ การคมนาคมไม่สะดวก ปัจจุบันถนนเป็น

ถนนลาดยาง สะดวกแก่การเดินทาง และมีการทาํสัญลกัษณ์พญานาคไวที้่วดัในใจกลางหมู่บา้น

ตามุยไวด้ว้ย 

           4.3.4.10  รอยพระบาท  เป็นรอยเทา้ขนาดใหญ่ที่ประทบัอยู่ในหิน  อยู่ในศาลาวดั

บา้นท่าล้ง  อาํเภอโขงเจียม  หลงัจากการคน้พบชาวบา้นได้สร้างศาลาครอบรอยพระบาทไว ้ใน

ประวติัการคน้พบเล่าว่า เมื่อก่อนบริเวณน้ี เป็นที่ป่าที่ดอน แม่ชีท่านหน่ึงนัง่สมาธิ ไดนิ้มิตร เห็น

แสงสีขาวพุ่งข้ึนจากกลางป่า จึงได้เล่าเร่ืองดังกล่าวให้หลวงพ่อฟัง  หลวงพ่อจึงได้บอกให้

ผูใ้หญ่บา้นพาลูกบา้นมาคน้บริเวณป่าดงักล่าว แต่ก็ไม่พบส่ิงที่น่าจะเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิผิดปกติใด  

คร้ังหน่ึงฝนตกหนกั ชาวบา้นไล่ตอ้นฝงูววัข้ึนไปหลบฝนอยูที่่ดอนแห่งน้ี 1 คืน พอรุ่งเชา้ก็กลบัไป

จะตอ้นฝงูววัออกไปหากินตามเชิงเขาเป็นปกติ แต่พบวา่ววัสองตวันอนตายอยูข่า้งกนั พอนาํร่างววั

ข้ึนมา จึงรู้ว่าววัทั้ งสองไปนอนทบัรอยเท้าขนาดใหญ่ ชาวบ้านเล่าขานกนัว่าววัตายเพราะยกัษ์

เหยียบ หลงัจากนั้นจึงไดมี้การปรับพื้นที่ สร้างศาลาครอบ  ชาวบา้นเช่ือวา่รอยเทา้ลกัษณะเช่นน้ี 

มกัจะมี เทวดา นางฟ้าและบริวาร คอยดูแล ด้วยเหตุน้ีชาวบ้านจึงมกัเดินทางไปนมสัการ ด้วย

ดอกไมข้าว และธูป เทียน หลายคนกล่าววา่ เคยมาอธิษฐานขอพรซ่ึงศกัด์ิสิทธ์ิมาก  ทั้งเร่ืองการขอ

บุตร การคา้ขาย  หรืออาการเจบ็ป่วย ก็จะไดต้ามส่ิงท่ีขอ      
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          เมื่อพิจารณารอยเทา้ตามที่ปรากฎในแง่ของวิทยาศาสตร์ พบวา่  เป็นรอยเทา้เหมือน

รอยเทา้มนุษย ์มีน้ิวเทา้ 5 น้ิว เป็นรอยเทา้ขา้งขวามีขนาดใหญ่มาก วดัความยาว ได้ประมาณ 97 

เซ็นติเมตร กวา้งประมาณ 40 เซ็นติเมตร เป็นรอยลึกลงไปในหินทราย  โดยเฉลี่ย 0.5 ถึง 0.8 

เซ็นติเมตร ช่วงกวา้งของน้ิวเทา้ ประมาณ 5 ถึง 8 เซ็นติเมตร ความยาวของน้ิวเทา้ ประมาณ 11 ถึง 

20 เซ็นติเมตร จากขนาดของรอยเทา้ ความสูง ของผูน้ี้ สูงประมาณ 8 ถึง 12 เมตร เทียบความสูงก็

ประมาณตึก 3 ถึง 4 ชั้น  หน่ึงกา้วปกติของผูน้ี้ ประมาณ 20 ถึง 30 เมตร ถา้เป็นการกระโดดธรรมดา 

จะไดร้ะยะทางไกลประมาณเกือบ 200 เมตร  นอกจากนั้นชาวบา้นเล่าวา่ รอยเทา้ยกัษ ์ยงัมีอีก 1 รอย 

เป็นรอยขา้งขวาเหมือนกนั แต่มีขนาดที่ใหญ่กวา่ ซ่ึงความยาวจะประมาณ 110 เซ็นติเมตร รอยน้ีอยู่

กลางแม่นํ้าโขง จะเห็นไดเ้มื่อยามนํ้าโขงลด ช่วงหนา้แลง้  ปัจจุบนั ยงัมีการคน้หารอยดงักล่าว  บาง

กระแสเล่าวา่ ถูกนายทุนต่างชาติเจาะยกแผน่หินนั้นไปแลว้ บา้งก็วา่ พญานาคพรางตาเอาไว ้บางคน

วา่ถูกนํ้ากดัเซาะสึกกร่อนหมดไปแลว้  (ยรรยง  สินธ์งาม, 2552) 

           4.3.4.11  วดัสวนหินผานางคอย  ตั้งอยูบ่ริเวณหลงัเขาเหนือบา้นดงนา ตาํบลหนาม

แท่ง  อาํเภอศรีเมืองใหม่  เป็นวดัที่มีภูมิทศัน์ที่สวยงามบนหนา้ผาสูง สามารถมองเห็นแม่นํ้ าโขงใน

มุมสูงไหลเร่ือยไปตามซอกเขา  บริเวณวดัเป็นลานหิน มีดอกไมป่้า และปูชนียสถานต่างๆ สวยงาม  

ทั้งที่เป็นวดัที่อยูห่ลงัเขา การเดินทางเขา้ไปในวดัยากลาํบากแต่ดว้ยแรงศรัทธาต่อหลวงปู่ พรหมมา 

เขมจาโร เกจิอาจารยช่ื์อดงัสายนกัปฏิบติัท่ีไดม้าพาํนกัปฏิบติัธรรม ซ่อมแซมบูรณะวดัในป่า   ทาํให้

เกิดความเล่ือมใสศรัทธาทั้งคนในชุมชนและคนในจงัหวดัอ่ืนๆ  มีผูค้นหลัง่ไหลมาที่วดัสวนหินผา

นางคอยมากมายเพื่อมากราบไหวห้ลวงปู่  พร้อมบูชาพระเคร่ืองเพื่อเป็นสิริมงคลกลบัไป 

 

 

4.4  ปัญหาของชุมชน 

 

 ชุมชนลุ่มนํ้ าโขงจงัหวดัอุบลราชธานี ถึงแมว้่าจะเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์  

อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีปัญหาอยูห่ลายประการ  ดงัต่อไปน้ี 

 

4.4.1  เอกสารสิทธ์ิที่ดิน  ที่ดินของหมู่บา้นริมโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน

ที่ไม่มีโฉนด  บางหมู่บา้นที่ดินเป็นที่ทบัซ้อนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติผาแตม้  บางพื้นที่เป็นที่ป่า

สงวน โดยชาวบา้นยืนยนัวา่ชุมชนของตนอยูใ่นพื้นที่ก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติและป่า
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สงวน  ซ่ึงในเร่ืองของเอกสารสิทธ์ิเป็นเร่ืองทีช่าวบา้นมีความกงัวลอยา่งมาก  ดงัเช่นที ่ พ่อเตรียม 

รักเนตร ไดใ้หส้มัภาษณ์เอาไวว้า่ 

 

ท่ีดินก็ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  ไปประชุมท่ีไหนบอกจะให้ก็ไม่ให้ซกัที ผมไปตั้งแต่อาย ุ

25 ปี เป็นผูช่้วย มาถึงตอนน้ี  อยากไดเ้ร่ืองเดียว ไม่มีจะไดเ้ลย  อยากให้ทาํเอกสาร

สิทธ์ิให้ชาวบา้นได้ทาํกิน  ตรงนั้นก็ภูเขา ตรงน้ีก็แม่นํ้ าโขง ก็ยงัว่าบุกรุกที่ของ

ราชการอีก  บอกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนก็ใช่  ใช่หมดเลย  อยู่มาก่อนจะ

เป็นท่ีอุทยาน  มาประกาศทบัท่ีทาํกินของชาวบา้น  ถา้เจา้ถา้นายมาช้ีเอาตรงไหนก็

ได ้ แต่ประชาชนน่ีไม่ได ้ ที ส.ส. คนนั้นคนน้ีมีที่ไม่รู้ก่ีไร่มากกว่าประชาชนดว้ย

ซํ้ า ไม่มีใบอะไรเขาก็ซ้ือได ้

 

 อย่างไรก็ตาม มีชาวบา้นบางส่วนของบา้นตามุยได้มีการยืน่เร่ืองขอต่อรัฐเพื่อทาํโฉนด

ชุมชน โดยไดรั้บความช่วยเหลือเร่ืองคาํแนะนาํกระบวนการต่างๆจากนกัพฒันาเอกชน  เพื่อเป็น

หลกัประกนัเร่ืองสิทธิในท่ีดินของชุมชน 

 

4.4.2  คนไร้สัญชาติ  คนไร้สัญชาติในหมู่บา้นริมโขง จงัหวดัอุบลราชธานี สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มคนที่หนีภยัสงครามมาจากประเทศลาวในช่วงประมาณปี 

พ.ศ. 2518   และมาตั้งรกรากอยูบ่ริเวณริมแม่นํ้ าโขงฝ่ังไทย  กลุ่มที่สอง เป็นคนลาวที่มาแต่งงานกบั

คนไทย และมาอยูอ่าศยัในฝ่ังไทยโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงคนทั้งสองกลุ่ม

น้ีมีปัญหาในเร่ืองการรับบริการสาธารณสุข  บริการการศึกษา  และไม่สามารถไปทาํงานนอกพื้นท่ี

หมู่บา้นได้  อย่างไรก็ตาม มีความพยายามเพื่อให้คนไร้สัญชาติได้สัญชาติไทย โดยมีนักพฒันา

เอกชนช่วยเหลือ ซ่ึงเร่ืองกาํลงัดาํเนินการในปัจจุบนั 

 

4.4.3  นํา้ท่วม  เมื่อถึงฤดูนํ้ าหลาก นํ้ าจะข้ึนเต็มฝ่ังตล่ิง ในบางปีนํ้ ามากก็จะเกิดนํ้ าท่วมข้ึน

ในชุมชนริมนํ้ าโขง  ซ่ึงชาวบา้นในชุมชนที่เคยเกิดนํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ จะกลวัเร่ืองนํ้ าท่วมเป็นอย่าง

มาก เพราะนํ้ าจะเอ่อเข้ามาในหมู่บ้าน  เช่น บ้านสองคอน บา้นคนัท่าเกวียน บา้นท่าล้ง เป็นต้น  

ชาวบา้นที่บา้นสองคอน ไดใ้ห้สัมภาษณ์ไวว้า่  ในช่วงนํ้ าหลากนํ้ าจะตีเขา้ฝ่ังส่งเสียงดงัน่ากลวั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของชาวบา้นท่าลง้ ที่กล่าววา่ บา้นท่าลง้เป็นหมู่บา้นที่มีลาํห้วยไหล

เขา้มาในกลางหมู่บา้น เม่ือนํ้าข้ึน นํ้าก็จะไหลเขา้ลาํหว้ยและเอ่อท่วม  นํ้าจะตีฝ่ังเขา้มาใกลบ้ริเวณตวั

บา้นเสียงดงัน่ากลวั  เช่นเดียวกบักรณีบา้นคนัท่าเกวียนที่มีลกัษณะพื้นที่ท่ีถูกขนาบดว้ยแม่นํ้ าโขง



109 

 

 

และภูเขาในระยะที่แคบ พร้อมกนันั้นยงัมีห้วยนํ้ าใตภู้เขา ที่ทาํให้หมู่บา้นเสมือนโดยลอ้มดว้ยนํ้ า 

เมือ่ถึงฤดูนํ้าหลาก นํ้าเอ่อข้ึนทั้งสองดา้น  ทาํให้การดาํรงชีวิตลาํบากและชาวบา้นตอ้งหวาดกลวักบั

ภาวะนํ้าหลากนั้น 

 

4.4.4  ขาดแคลนนํ้า  เน่ืองจากพื้นท่ีของหลายหมู่บา้น มีลกัษณะพื้นที่เป็นภูเขาดินและหิน  

ทาํใหก้ารขดุเจาะนํ้าบาดาลใช ้เป็นเร่ืองที่ลาํบาก บางพื้นที่ไม่สามารถทาํได ้ จึงค่อนขา้งมีปัญหาใน

กรณีของนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  โดยนํ้าประปาของหมู่บา้นจะเปิดปิดเป็นเวลา  ในหนา้แลง้จะมี

ปัญหานํ้าไม่พอใช ้ การใชชี้วิตประจาํวนัของชุมชนจึงอาศยัแม่นํ้ าโขงอยา่งมาก  โดยชาวบา้นจะมา

อาบนํ้าและซกัผา้ร่วมกนัที่ริมแม่นํ้ าทุกวนั ซ่ึงเป็นส่ิงที่ชุมชนริมโขงทาํมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึง

สมยัปัจจุบนั  ส่วนในเร่ืองของการเกษตร หากเป็นเกษตรตล่ิงริมโขงจะมีความชุ่มช้ืนของดินอยูแ่ลว้ 

ไม่จาํเป็นตอ้งรดนํ้ า  แต่ในกรณีของพื้นที่เกษตรที่อยูไ่กลจากฝ่ัง จะค่อนขา้งมีปัญหา โดยเฉพาะใน

กรณีของบา้นดงนา ซ่ึงแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติไม่พอสําหรับการเกษตร หากจะใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ าโขง

ตอ้งใชเ้คร่ืองสูบนํ้า  แต่บา้นดงนาเป็นหมู่บา้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช ้ ทาํให้สูบนํ้ าจากแม่นํ้ าโขงลาํบาก จึง

ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองของนํ้าสาํหรับการทาํเกษตรอยู ่

 

4.4.5  ทีท่ํากินมีจํากัด  พื้นที่ริมโขงบางหมู่บา้นเป็นพื้นที่ที่มีความจาํกดั เพราะเป็นภูมิ

ประเทศที่อยู่ติดแม่นํ้ าและภูเขา พื้นดินเป็นดินสลบัแผ่นหินซ่ึงไม่เหมาะแก่การทาํการเกษตรนัก 

เช่น ในกรณีของบ้านดงนาซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  การ

คมนาคมไม่สะดวก ตอ้งผา่นภูเขาท่ีสูงชนัหลายลูก  ตวัหมู่บา้นถูกขนาบหนา้หลงัดว้ยแม่นํ้ าโขงและ

หน้าผา  พื้นที่ของหมู่บ้านจึงไม่สามารถขยายได้มาก  อีกทั้ งยงัมีปัญหาเร่ืองที่ดินทาํกินซ่ึงไม่

เพียงพอ  ทาํให้มีชาวบา้นตอ้งลกัลอบเขา้ไปทาํกินในพื้นที่เขตอุทยาน และถูกดาํเนินคดีหลายคร้ัง 

แต่ก็ตอ้งเส่ียงทาํเพราะไม่มีท่ีทาํกิน และในกรณีของบา้นคนัท่าเกวียนก็เช่นกนั เป็นลกัษณะหมู่บา้น

ที่ถูกขนาบดว้ยแม่นํ้ าโขงและภูเขาสูง นอกจากนั้นยงัมีลาํห้วยไหลผ่านขนาบหมู่บา้นดา้นภูเขา ทาํ

ใหมี้พื้นท่ีทั้งการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัจาํกดั 
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4.5  ลกัษณะเฉพาะของแต่ละหมู่บ้านทีศึ่กษา 

 

 4.5.1  บ้านสองคอน  ตั้งอยูใ่นตาํบลสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี เป็น

หมู่บา้นขนาดใหญ่ที่อยูติ่ดริมนํ้ าโขง  ลกัษณะภูมิประเทศมีภูมิทศัน์ที่สวยงาม เต็มไปดว้ยเกาะแก่ง

ธรรมชาติ อาชีพหลกัของคนในชุมชน คือ การทาํประมง การทาํเกษตรริมโขง และมีอาชีพเกี่ยวกบั

การท่องเที่ยวเพิ่มเขา้มา เช่น การทาํรีสอร์ท โฮมสเตย ์ร้านอาหาร การคา้ขาย รับจา้งเรือท่องเที่ยว 

ไกด์นําเที่ยว เป็นต้น เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามพนัโบก ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีผูค้น

เดินทางมาท่องเที่ยวอยา่งต่อเน่ือง สร้างเม็ดเงินให้กบัคนในชุมชนเป็นอย่างมาก  การเป็นหมู่บา้น

ท่องเที่ยวทาํให้บา้นสองคอนมีรายไดแ้ละความเจริญมากข้ึน  มีผูค้นจากทัว่ประเทศเขา้มาเยี่ยมชม

ความงามของสามพนัโบก รวมทั้งชาวต่างชาติดว้ย  ปัจจุบนัความเป็นเมืองจึงเร่ิมเขา้มาในหมู่บา้น

สองคอนและบา้นปากกะหลางซ่ึงอยูติ่ดกนั  ถนนและการคมนาคมสะดวกข้ึน มีรถโดยสารท่ีวิ่งตรง

จากสองคอนเขา้สู่สถานีขนส่งจงัหวดัอุบลราชธานีโดยตรง  การคา้ขายต่างๆในชุมชนมีมากข้ึน วิถี

ชีวิตที่มีเพียงการหาปลาและการปลูกพืชริมโขงเปล่ียนไป มีอาชีพของการบริการนกัท่องเท่ียวเพิ่ม

ข้ึนมา  ทําให้คนในหมู่บ้านต้องปรับตัวเพือ่ให้สอดคล้องกับการเป็นหมู่บ้านท่องเที ่ยว  แต่

ขณะเดียวกนัชาวบา้นก็ยงัพยายามรักษาวถีิชีวติของตนเองเอาไว ้

 

 4.5.2  บ้านดงนา  ตั้งอยู่ที่ตาํบลหนามแท่ง  อาํเภอศรีเมืองใหม่  จงัหวดัอุบลราชธานี  

ลกัษณะภูมิประเทศเป็นหมู่บา้นทีติ่ดริมแม่นํ้ าโขงและอยูลึ่กจากหมู่บา้นอ่ืนๆในตาํบล  การเดินทาง

เขา้ไปในหมู่บา้นเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เพราะตอ้งลดเล้ียวไปตามแนวเขาและถนนมีลกัษณะ

แคบและสูงชนั หมู่บา้นถูกขนาบดว้ยแม่นํ้ าโขงและหนา้ผา  แม่นํ้ าโขงในบริเวณน้ีมีลกัษณะพิเศษ

ไปจากหมู่บา้นริมโขงอื่นๆ ของจงัหวดัอุบลราชธานี  คือ ไม่มีแก่งหินทั้งในลาํนํ้ าและบริเวณตล่ิง 

และเน่ืองจากบา้นดงนาเป็นหมู่บา้นที่การเขา้ถึงลาํบาก ทาํให้มีปัญหาหลายอยา่ง คือ ไม่มีไฟฟ้าใช ้ 

ราคาสินคา้ทีน่าํเขา้ไปจากภายนอกมีราคาแพงกวา่ราคาปกติ การเขา้ออกในชุมชนเป็นไปดว้ยความ

ยากลาํบาก ในสมยัก่อนที่ยงัไม่มีถนนเขา้ไปในหมู่บา้น เวลาทีมี่คนป่วยจะใชก้ารคมนาคมทางนํ้ า  

แต่หากมีการเจบ็ป่วยหนกัในหนา้นํ้าหลาก ก็จะใชก้ารรักษาพื้นบา้น  หากไม่ดีข้ึนก็เหมือนตอ้งนอน

รอวนัตาย เพราะนํ้ าเช่ียวไม่สามารถนาํเรือออกเพื่อไปหาหมอได ้ เม่ือสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเขา้ไปเยีย่มราษฎร ไดเ้ปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถตดัไมใ้นเขต

อุทยานเพื่อสร้างบา้นได้ภายใน 5 ปี  มีบริการสาธารณสุข การศึกษา แผงโซล่าเซลล์ เขา้ไปใน

หมู่บา้น  ทาํให้ความเป็นอยูข่องคนในหมู่บา้นดีข้ึน  แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ  

ขาดแหล่งนํ้ าในการเกษตรและที่ดินทาํกินไม่เพียงพอ เพราะเป็นหมู่บา้นเล็กๆที่ถูกลอ้มรอบดว้ย
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ทีดิ่นของอุทยานแห่งชาติผาแตม้  การคมนาคมก็ยงัไม่สะดวกนกัเพราะถนนเป็นถนนที่แคบ สูงชนั 

รถกระบะ รถจกัรยานและรถจกัรยานยนต์เท่านั้นที่สามารถเขา้ไปได้  ซ่ึงคนขบัตอ้งมีทกัษะและ

ความเช่ียวชาญในการขบัรถในพื้นท่ีดว้ย 

 

 4.5.3  บ้านคันท่าเกวียน  ตั้งอยูที่่ตาํบลนาโพธ์ิกลาง  อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี  

เป็นหมู่บา้นริมโขงอีกแห่งหน่ึงที่มีภูมิทศัน์ที่สวยงาม  ลกัษณะภูมิประเทศ หมู่บา้นถูกขนาบดว้ย

แม่นํ้ าโขงและภูเขาสูง ตวัหมู่บา้นจึงแคบยาวเลียบไปตามแม่นํ้ าและภูเขา  นอกจากนั้นยงัมีห้วยนํ้ า

สาขาเลียบตามแนวเขา ทาํให้เป็นพื้นที่ที ่มีความเส่ียงนํ้ าท่วมในหน้านํ้ าหลาก คนในหมู่บ้าน

ประกอบอาชีพประมงและการทาํสวนเป็นอาชีพหลกั ซ่ึงการทาํสวนก็จะมีทั้งการทาํสวนบริเวณ

ตล่ิงของแม่นํ้าโขงซ่ึงปลูกพืชอายสุั้นจาํพวกฝ้าย ถัว่ มนัแกว ผกัต่างๆและสวนบนฝ่ังของแม่นํ้ าโขง 

ซ่ึงปลูกผลไม ้เช่น มะขามหวาน มะม่วง ลาํไย กลว้ย  เป็นตน้ บา้นคนัท่าเกวียนมีท่านํ้ าทีส่ําคญั ที่

คนในหมู่บา้นฝ่ังลาวจะนัง่เรือขา้มฟากมาเพื่อซ้ือหาส่ิงของที่จาํเป็นในวนัที่มีตลาดนดัของหมู่บา้น 

ซ่ึงบรรยากาศการซ้ือของจะคึกคกัมากในวนันั้น  

 

 4.5.4  บ้านท่าล้ง  ตั้งอยูที่่ตาํบลห้วยไผ ่อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นหมู่บา้น

ริมโขงและมีห้วยนํ้ าไหลโคง้เขา้และออกมาในอีกส่วนหน่ึงของหมู่บา้น  เมื่อถึงฤดูนํ้ าหลาก นํ้ าจึง

เอ่อเขา้ไปตามห้วยดงักล่าวดว้ย  บา้นท่าลง้เป็นหมู่บา้นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือ เป็นชนเผา่บรู มี

วิถีชีวิตที่ยึดถือวฒันธรรมดั้งเดิมของชนเผา่ การส่ือสารระหวา่งกนัจะใชภ้าษาบรู  แต่ก็สามารถพูด

ภาษาอีสานไดด้้วย  โดยบรรพบุรุษของชาวบรูอพยพมาจากบา้นหนองเม็ก (บา้นลาดเสือ) เมือง

รัตนสมบูรณ์ แขวงจาํปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งถ่ินฐานอยู่ที่

บา้นหนองสนม ในปีพ.ศ. 2452 จาํนวน10 ครัวเรือน  (อยู่บริเวณใกล้เคียงบา้นหนองผือ หมู่ที่ 4 

ตาํบลนาโพธ์ิกลาง อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนัเป็นพื้นที่ว่างเปล่า)   มีนายลา 

ละครวงษ์ เป็นผูใ้หญ่บ้าน ต่อมาได้ยา้ยลงมาตั้ งถ่ินฐานที่บ้านท่าล้ง เนื่องจากสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารกบัญาติพี่น้องที่อยู่ประเทศลาวและใกลก้บัแม่นํ้ าโขง ทั้งยงัสามารถประกอบอาชีพ

ประมงและทาํการเกษตรไดดี้อีกดว้ย  (องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยืน, 2554)  คนในหมู่บา้นประกอบอาชีพประมง ทาํสวนริมโขง ทาํนาและจกัสานเป็นส่วนใหญ่  

นอกจากนั้นบา้นท่าลง้ยงัเป็นหมู่บา้นโฮมสเตย ์ที่นักท่องเที่ยวจะเขา้มาเยีย่มชมการจกัสานและ

อุดหนุนผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น กระติบขา้ว มวยน่ึงขา้ว  เส่ือใบเตย  เคร่ืองมืออุปกรณ์หาปลา เป็นตน้ 

โดยการจกัสานของบา้นท่าล้งจะมีผลิตภณัฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลผลิตดว้ย เช่น สานป่ินโตจากไมไ้ผ ่กระเป๋าต่างๆ  เป็นตน้  นอกจากนั้นบา้นท่าลง้ยงัมีบริการนัง่
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เรือชมวถีิชีวติสองฝ่ังแม่นํ้าโขงดว้ย  สถานท่ีอีกแห่งของหมู่บา้นท่ีมกัจะมีผูค้นจากภายนอกมากราบ

ไหวบู้ชา คือ รอยพระบาทในวดับา้นท่าลง้ เป็นลกัษณะรอยเทา้ขนาดใหญ่ในแผน่หิน ซ่ึงเช่ือกนัวา่มี

ความศกัด์ิสิทธ์ิมาก 

 

 4.5.5  บ้านตามุย  ตั้งอยูที่่ตาํบลห้วยไผ ่ อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี  ภูมิประเทศ

เป็นหมู่บ้านทีอ่ยู่ติดริมโขงมีพื้นดินสลบักับหิน บ้านบางหลังใช้เสาไม้ตั้ งไวบ้นหินได้อย่างน่า

อศัจรรย ์ ตวัหมู่บา้นเป็นหมู่บา้นขนาดกลางมีลกัษณะพื้นที่เป็นสองชั้นคือ  ชั้นแรกเป็นชั้นที่อยู่

บริเวณริมฝ่ังของแม่นํ้ าโขงมีบา้นของผูค้นค่อนขา้งหนาแน่น  อีกชั้นเป็นพื้นดินและหินที่ยกสูง

ข้ึนมาซ่ึงจะมีบา้นไม่หนาแน่นเท่าชั้นแรก  อาชีพส่วนใหญ่ของคนในหมู่บา้นคือ ประมง ทาํสวน ทาํ

นา และมีการทอผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ เช่น ผา้พนัคอ ผา้ขาวมา้ เป็นตน้ ซ่ึงมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม

ทอผา้ นาํผา้ออกไปขายทีอ่ื่น รวมถึงต่างประเทศดว้ย  บา้นตามุยมีช่ือเสียงในเร่ืองของปรากฏการณ์

บั้งไฟพญานาค ที่จะมีนักท่องเที่ยวไปชมปรากฏการณ์มากมายทุกปี ในช่วงออกพรรษา  ทาํให้

ชาวบ้านมีรายได้จากการขายอาหารและส่ิงของต่างๆในช่วงนั้น  นอกจากนั้นในเร่ืองของการ

ท่องเทีย่ว บา้นตามุยยงัมีบริการพาล่องแม่นํ้ าโขงเพื่อชมวิถีชีวิตการหาปลา และธรรมชาติ เกาะแก่ง

ท่ีสวยงามในลาํนํ้าโขงอีกดว้ย พร้อมทั้งเท่ียวชมสวนผลไมข้องชาวบา้นที่ปลูกเอาไวใ้นบริเวณที่ดิน

ริมโขง ไดแ้ก่ ลาํไย มะม่วง ส้มโอ มะขามหวาน เป็นตน้  ปัจจุบนัมีการสร้างรีสอร์ทริมโขงข้ึนเพื่อ

รองรับนกัท่องเที่ยวที่มาเยีย่มชมบั้งไฟพญานาคและมาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตริมโขง แต่ไม่มากนัก 

เม่ือเทียบกบับา้นสองคอน  บา้นตามุยจึงยงัคงความเป็นชนบทและวถีิชีวติริมนํ้าใหเ้ห็นเช่นในอดีต 

 

 4.5.6  บ้านกุ่ม  ตั้งอยูที่ต่าํบลหว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม  จงัหวดัอุบลราชธานี  ภูมิประเทศเป็น

หมู่บา้นริมโขงที่ต ํ่าลงไปเมื่อเทียบกบัระดบัถนนที่จะเดินทางเขา้ไปในผาแตม้  ลกัษณะพื้นดินเป็น

ดินสลบัหินเพราะอยูใ่นบริเวณที่ใกลเ้คียงผาแตม้  อาชีพของคนในหมู่บา้นส่วนใหญ่ทาํการประมง 

ทาํนา ทาํสวนริมโขง เช่น ปลูกมนัแกว พริก ฝ้าย เป็นตน้  นอกจากนั้นก็จะมีการทอผา้ โดยมีการ

รวมกลุ่มเป็นกลุ่มผา้ฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติบา้นกุ่ม ซ่ึงมีทั้งผา้ไหมและผา้ฝ้ายธรรมชาติ เช่น ผา้ซ่ิน 

ผา้ขาวมา้ ผา้พนัคอ ปลอกหมอน เป็นตน้  โดยจะนาํไปขายท่ีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวเพื่อเป็นรายได้

ใหก้บัชุมชน  ทา้ยหมู่บา้นมีรีสอร์ทสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเยี่ยมชมภูมิทศัน์และวิถีชีวิตริม

โขง  และมีหาดวจิิตราท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน 

 จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี  มีทรัพยากรธรรมชาติ

และระบบนิเวศน์ท่ีซบัซอ้นและอุดมสมบูรณ์  ทั้งพนัธ์ุปลา พนัธ์ุพืช  ของป่า สัตวน์ํ้ า  และสมุนไพร

ต่างๆ   ทาํใหช้าวบา้นมีความมัน่คงทางอาหาร มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  หากหิวก็ถือเคร่ืองมือหาปลาลง
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นํ้า พกัเดียวก็ไดป้ลามาตม้มาแกงเป็นอาหาร ซ่ึงวิถีชีวิตแบบน้ีหาไดย้ากในพื้นทีอื่่น  นอกจากนั้น

ชาวบา้นยงัมีรายไดที้่มัน่คง  จากอาชีพที่สัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัแม่นํ้ าโขง  ทั้งการหาปลา  การเกษตร

ริมโขง  การบริการการท่องเที่ยวจากทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เช่น สามพนัโบก  นํ้ าตกแสง

จนัทร์  นํ้ าตกทุ่งนาเมือง  แก่งหิน หาดทรายต่างๆ ซ่ึงเป็นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่ล ํ้ าค่าเกินจะ

คณานปัได ้ และชาวบา้นยงัมีความเช่ือ วฒันธรรม ภูมิปัญญา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่นํ้าทั้งการไหลเรือไฟ  

การลอยกระทง การขอขมาบูชาแม่นํ้ า  พิธีตกัปลา  และบั้งไฟพญานาค  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนับได้ว่า

เป็นอตัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของคนลุ่มนํ้าโขงท่ีควรค่าแก่การรักษาไว ้

 

 

4.6  การบริหารจดัการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาตขิองคนในชุมชน 

 

 4.6.1  ความเข้าใจเร่ืองสิทธิชุมชน 

หากจะวดัความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิชุมชนของคนในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  

อาจจะมีความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิชุมชนที่ต่างไปจากความเขา้ใจของนักวิชาการในหลายประเด็น 

ยกตวัอย่างเช่น การพูดเร่ืองสิทธิชุมชนของนกักฎหมาย อาจนิยามความหมายของสิทธิชุมชนโดย

ตีความจากรัฐธรรมนูญ  การพูดเร่ืองสิทธิชุมชนของนกัรัฐศาสตร์ อาจมีความเกี่ยวโยงกบัการให้

นิยามความหมายของสิทธิชุมชนจากนักปรัชญาทางตะวนัตกทีมี่ชื่อเสียง ดงัจะเห็นได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 อยา่งไรก็ตาม การนิยามความหมายของชาวบา้นในเร่ืองสิทธิชุมชนก็

มีที่มาและเอกลกัษณ์ของตน  โดย จากการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน

ร่วมแลว้ สามารถอธิบายไดว้่า สิทธิชุมชนในความหมายของชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี เป็นส่ิงที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของเขา  โดย

สิทธิในการใช้ประโยชน์ดงักล่าว เขามองว่าเป็นความชอบธรรมทีเ่ขาจะได้ เพราะเขาเป็นผูที้่อยู่

อาศยัในพื้นที่มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ และไดใ้ช้สิทธินั้นมาอย่างยาวนาน  และชาวบา้นเองมีกติกา

ร่วมกนัในการใชท้รัพยากรธรรมชาติดงักล่าว  ดงันั้น การที่รัฐจะมาพรากสิทธิดงักล่าวน้ีไปจากเขา  

รัฐไม่สามารถทาํได้หรือรัฐจะตอ้งมีเหตุผลเพียงพอ และมีการพูดคุยกบัชาวบา้นก่อน  เน่ืองจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนกบัชาวบา้นในชุมชนมีความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัมาโดยตลอด หาก

จะตอ้งมีส่ิงที่เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ชาวบา้นซ่ึงมีชีวิตอยูก่บัทรัพยากรควรจะตอ้งไดรั้บทราบและได้

ร่วมพิจารณา 
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4.6.2  การบริหารจัดการและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

          4.6.2.1  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

          ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (อา้งถึงใน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ.  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2550) ไดใ้ห้ความหมายของ การ

บริหารจดัการ (Management) วา่หมายถึงชุดของหนา้ที่ต่างๆ ที่กาํหนดทิศทางในการใชท้รัพยากร

ทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร ดงันั้น การ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติจึงน่าจะหมายถึง การกาํหนดทิศทางการใชท้รัพยากรธรรมชาติ

ต่างๆของชุมชนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัจะตอ้งบริหารจดัการ

ทรัพยากรดงักล่าวภายใตค้วามย ัง่ยืนดว้ย  โดยทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี มีทั้ง ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไม ้ สัตวต่์างๆ ดิน และอากาศ 

             การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  

เป็นการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการบริหารจดัการ โดยสามารถจาํแนกได ้ดงัน้ี  

             หน่ึง  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานีมีแหล่งนํ้ าที่สําคญัคือ แม่นํ้ าโขงและลาํห้วยสาขาต่างๆ  ดงันั้นจึงมีกฎเกณฑ์ในการใช้

ประโยชน์จากแหล่งนํ้ าร่วมกนั โดยถึงแมไ้ม่ได้เขียนเป็นรายลกัษณ์อกัษร แต่ชาวบา้นก็เขา้ใจถึง

ขอ้ตกลงดงักล่าว เช่น ทุกคนสามารถหาปลาจากแม่นํ้ าได ้ แต่สําหรับในบางสถานที่ เช่น ลวงปลา

ต่างๆ อนัเป็นท่ีท่ีนํ้าไหลทวน ทาํใหส้ามารถหาปลาไดม้าก จะมีการจบัจองเป็นเจา้ของ ซ่ึงบุคคลอ่ืน

จะไปใชเ้ป็นที่หาปลาของตนไม่ได ้หากไม่ไดรั้บอนุญาติจากเจา้ของก่อน และลวงปลาน้ี สามารถ

ซ้ือขายและถ่ายทอดเป็นมรดกสู่ลูกหลานได ้ นอกจากนั้นบริเวณพื้นดินริมตล่ิง ยงัมีการแบ่งเป็นที่

ปลูกพืชเกษตรต่างๆโดยมีการซ้ือขาย แบ่งปันเขตแดนกนัได ้และการเกษตรดงักล่าว ก็ใช้นํ้ าจาก

แม่นํ้าโขง  โดยปกติทัว่ไปแลว้ การใชน้ํ้าในการเกษตร การหาของป่า และการหาปลา จะสามารถทาํ

ได ้ตราบเท่าที่ไม่ทาํให้ผูใ้ชป้ระโยชน์ผูอ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อน  ในเร่ืองการท่องเที่ยวชาวบา้นจะ

รวมกลุ่มกนัทาํกลุ่มเรือท่องเท่ียว โดยจะมีการแบ่งรายไดใ้หก้บักองทุนของชุมชนดว้ย 

             สอง  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ชาวบ้านในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง 

จงัหวดัอุบลราชธานี จะมีกิจกรรม ประเพณีที่ปลูกฝังความรักและการเห็นคุณค่าของสายนํ้ า เช่น 

ประเพณีสืบชะตานํ้ าโขง ประเพณีลอยกระทง ไหลเรือไฟ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการปลูกฝังให้เห็น

คุณค่าของทรัพยากรนํ้า พร้อมทั้งใชอ้ยา่งรู้คุณค่า  ใม่ทาํใหเ้กิดมลพิษต่อนํ้า เป็นตน้ 

             สาม  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ มีการพฒันาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวข้ึนใน

ชุมชน โดยเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมที่มีอยู่  เช่น ประเพณีการเที่ยวหาดในวนัสงกรานต์  การสร้าง
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เป็นต้น โดยจะมีการทาํแนวกั้นตล่ิงพงัในจุดสําคญั เพือ่พฒันาการ

ท่องเท่ียวและป้องกนัดินทรุดตวั 

             ส่ี  การจดัการองค์กร/กลุ่มผูใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติ  มีการจดัตั้งกลุ่มประมง  กลุ่ม

เรือท่องเท่ียวข้ึนในชุมชน และจะมีขอ้ปฏิบติัร่วมกนัในกลุ่มนั้นๆ เพือ่ให้กลุ่มสามารถอยูไ่ด ้และได้

ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

             เมื่อมีเร่ืองเขื่อนบ้านกุ่มเข้ามาในชุมชน  ชาวบ้านทราบว่าจะเกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ชาวบา้นส่วนหน่ึงจึงไดจ้ดัตั้งกลุ่มคนฮกันํ้ าของ

เพื่อเคล่ือนไหวคดัคา้นโครงการเขื่อนบา้นกุ่ม  และเรียกร้องให้มีการเปิดเผยขอ้มูลของการสร้าง

เขื่อน พร้อมทั้งตอ้งการที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในโครงการน้ี เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน

การไดร่้วมบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินของตน 

          4.6.2.2  การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

          หลังจากที่มีข้อมูลในเร่ืองโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ้ าบ้านกุ่มเกิดข้ึน 

ชาวบา้นส่วนหน่ึง ไดมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั  ทาํให้ทราบว่า การสร้างเขื่อนอาจทาํให้วิถีชีวิต

ของเขาเปลี่ยนแปลงไป นํ้ าอาจท่วมจนทาํให้ไม่สามารถปลูกพืชริมโขงได ้ การประมงอาจไดรั้บ

ผลกระทบ เกาะแก่งที่เคยมีอาจจะตอ้งหายไป  ดงันั้นเพือ่เป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และ

วิถีชีวิตของตน  การออกมาแสดงความคิดเห็นต่อภาคส่วนต่างๆ จึงเป็นวิถีทางในการต่อสู้ของ

ชาวบา้น  โดยอาศยัเครือข่ายต่างๆในการช่วยเหลือ  มีการรวมกลุ่มกนัในนามของกลุ่มคนฮกันํ้ าของ 

แต่เน่ืองจากชาวบา้นในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองกฎหมาย หรือการต่อสู้ผ่านระบบ

ราชการต่างๆมากนกั  ดงันั้น การแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือและผา่นเวทีแสดงความคิดเห็นต่างๆ ใน

การตั้งคาํถามและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของตน จึงเป็นการช่วยส่ือออกไปสู่หน่วยงานราชการ

และประชาชนทัว่ไปไดเ้ป็นอยา่งมาก  ซ่ึงสามารถลาํดบัเหตุการณ์ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.5  ลาํดบัเหตุการณ์ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ปลายปี 2548 เร่ิมมีข่าวลือและขอ้มูลเร่ืองการสร้างเขื่อน (มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี.  ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  สํานกัยุทธศาสตร์ลุ่ม

นํ้าโขง, 2551)    

ชาวบา้นยงัไม่ทราบเร่ืองและไม่เช่ือว่าจะมีการสร้างเขื่อนเกิดข้ึน (มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี.  ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี.  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    

ปี 2549 มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานีเขา้

ไปในพื้นที่บา้นกุ่ม บา้นตามุย  และบา้นท่าล้ง และเร่ิมมี

คนแปลกหนา้ลงไปในพื้นที่  (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  

ศูนยว์จิยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี.  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    

ชาวบา้นเร่ิมสงสัยและต่ืนตกใจถึงสาเหตุท่ีทาํใหก้ลุ่มต่างๆเขา้มาในพื้นท่ี 

กนัยายน -

ตุลาคม 2550 

ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัพร้อมชาวบา้นส่วนหน่ึงเขา้ร่วมการ

ประชุมที่กลุ่มบริษทัที่ปรึกษาจดัการประชุมระดบัพื้นที่

โครงการ คร้ังท่ี 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)   

ชาวบา้นเร่ิมทราบวา่จะมีการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้าบา้นกุ่มเกิดข้ึน 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

11-14 

กุมภาพนัธ์ 

2551 

ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัพร้อมชาวบา้นส่วนหน่ึงเขา้ร่วมการ

ประชุมที่กลุ่มบริษทัที่ปรึกษาจดัการประชุมระดบัพื้นที่

โครงการคร้ังท่ี 2   

ชาวบา้นทราบวา่จะมีการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้าบา้นกุ่มขยายวงกวา้งข้ึน 

กุมภาพนัธ์-

มีนาคม 2551 

มีกลุ่มคนเขา้มาสํารวจสัญญาณดาวเทียม (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี.  ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  สํานกัยุทธศาสตร์ลุ่ม

นํ้าโขง, 2551)    

ชาวบา้นไดเ้ขา้ไปสอบถาม  กลุ่มดงักล่าวอา้งวา่จะมาสํารวจช่องทางการเดินเรือ  

นอกจากนั้นชาวบา้นยงัพบวา่หมู่บา้นที่อยูต่ามสายนํ้ าโขงตั้งแต่บา้นกุ่มไปจนถึง

ปากกะหลางมีหมุดฝังอยู่เป็นระยะ  ลักษณะเป็นท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 1 น้ิวคร่ึง  คาดวา่ฝังลึกมาก เพราะไม่สามารถดึงหรือถอนได ้ ชาวบา้น

เร่ิมมีการพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มมากข้ึน  และสอบถามรายละเอียดเร่ือง

เข่ือนไปยงัเจา้หนา้ท่ีรัฐในระดบัทอ้งถ่ิน   

มีนาคม 2551 มีหน่วยงานเขา้ไปยงับา้นท่าลง้  ขนอุปกรณ์เขา้ไปขุดเจาะ

หินเพื่อนาํไปตรวจสอบวดัค่าความเหมาะสม 2 จุด  ห่าง

กนัประมาณ 50  เมตร  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  

ศูนยว์จิยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี.  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    

ชาวบา้นตามุยและบา้นท่าลง้ต่างรู้วา่มีการขดุเจาะ  แต่ไม่รู้วา่เจาะไปเพื่ออะไร  มี

เพียงผูน้าํของทั้งสองหมู่บา้นที่รู้เร่ือง โดยทางบริษทัอา้งวา่  หากหินที่ขุดเจาะไป

ไม่มีความเหมาะสม  ก็ไม่สามารถสร้างได้  ชาวบ้านไม่ต้องวิตกกังวล  

(มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  ศูนยว์ิจยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุบลราชธานี.  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

11  พฤษภาคม  

2551 

มีการจัดเวทีร่ว ม ทุ ก ข์ ร่ว ม สุ ขเพื่อรับฟังปัญหาจาก

โครงการฝายบ้านกุ่ม ที่บ้านคันท่าเกวียน มีผู้เข้าร่วมกว่า 

200 คน อาทิ ส่ือสร้างสุขอุบลราชธานี มูลนิธิฟื้นฟูชีวิต

และธรรมชาติ มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต นายอําเภอ

โขงเจียม สภาทนายความ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม กํานันผู้ใหญ่บ้าน วิทยุชุมชน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์กลาง 

ชาวบ้านคันท่าเกวียน ทุ่งนาเมือง ปากลา ฯลฯ  

มีชาวบ้านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น คือ  

-  นางเจรจา มาลี อายุ 65 ปี  ชาวบ้านบ้านคันท่าเกวียน กล่าวว่า หลังจาก

ทราบข่าวการสร้างเขื่อน ชาวบ้านต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับวิถีชีวิต การ

ปลูกปอ ปลูกฝ้ ายปลูกมันริมโขง หากชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการ

สร้างเขื่อนจริง รัฐต้องมีการชดเชยอย่างเหมาะสมกับการที่ได้ลงทุนไป 

รัฐต้องเข้ามาพบปะพูดคุยกับประชาชนเป็นรายบ้าน 

- นายสํารอง พิมพ์วงศ์ ชาวบ้านบ้านปากลา กล่าวว่าการเข้าร่วมในเวทีใน

ครั้งนี้ทําให้ได้รับข้อมูลที่ประชาชนเช่นตน ไม่เคยได้รับจากส่วน

ราชการ และไม่อยากให้มีการสร้างเขื่อน เพราะจะกระทบถึงวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงอยากให้

รัฐบาลได้ทบทวนโครงการนี้อีกครั้ง ศึกษาดูว่าโครงการนี้ประชาชนจะ

ได้ประโยชน์ ต้องสูญเสียอะไร และควรให้ความรู้กับประชาชนให้มาก

ขึ้นเพราะประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับโครงการนี้  
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 ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

11  พฤษภาคม  

2551 (ต่อ) 

 เช่น นํ้าจะท่วมที่ไหนบ้าง จะทําอาชีพอะไร จะต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่

ไหน และหากมีการชดเชยจะมีในลักษณะใด เพียงพอต่อสิ่งท่ี สูญเสียไป

หรือไม่ เพราะท่ีดินสามารถใช้ทํามาหากินเลี้ยงชีพได้ชั่วลูกชั่วหลาน 

- นางบุตรศรี พวงพันธ์ ชาวบ้านบ้านทุ่งนาเมือง กล่าวว่าเมื่อทราบข่าวการ

สร้างเขื่อนก็เสียใจเพราะตนมีสวน ที่ดินในบริเวณนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ 

เพียงแต่เสียภาษีบํารุงท้องที่  เม่ือจะมีการสร้างเขื่อนทําไมรัฐไม่ออกมา

ประชุม ให้ประชาชนได้รับทราบ จึงอยากฝากไปยังรัฐบาลว่าหากหยุด

โครงการนี้ได้ก็อยากให้หยุด ไม่อยากให้มาสร้างความรําคาญให้กับคนริม

โขงซ่ึงทํามาหากินมายาวนาน 

- นางบุญมี พรมบุตรดี ชาวบ้านซ่ึงปลูกลําไยริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง ตําบล

โพธิ์ไทร กล่าวว่า ไม่อยากให้สร้างเพราะจะกระทบกับการทํามาหากิน 

การเกษตร การประมง ซ่ึงปัจจุบันก็พออยู่ได้ แต่หากหยุดโครงการนี้

ไม่ได้จริงๆ ก็อยากให้รัฐจ่ายค่าชดเชยให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับ

สิ่งท่ีต้องสูญเสียไป (เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, 2551) 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

23  พฤษภาคม  

2551 

มีข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ที่เข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านใน

พื้นท่ี 

ชาวบ้านได้ให้สัมภาษณ์ไว้ ดังนี้ 

- นางสาคร ขันธิวัฒน์ ชาวบ้านดงนา ตําบลหนามแท่ง อําเภอศรีเมืองใหม่ 

จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นหมู่บ้านริมแม่นํ้าโขงตั้งอยู่เหนือเข่ือนบ้าน

กุ่ม ให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวว่า “ชาวบ้านมีอาชีพจับปลาแม่นํ้าโขงเลี้ยงชีวิต 

โดยชาวบ้านดงนาไม่มีที่ดินใช้ปลูกข้าว จึงต้องเอาปลาแลกข้าว ทั้งปลา

สดและปลาร้า หรือขายให้พ่อค้าปลาที่มารับซื้อ ปัจจุบันชาวบ้าน

สามารถจับปลาเศรษฐกิจคือ ปลานาง ปลาอีตู๋ วันละ 20-50 กิโลกรัม 

โดยปลาเหล่านี้มีราคารับซื้อสูงถึงกิโลกรัมละ 60-65 บาท ทําให้

ชาวบ้านมีชีวิตอยู่ได้  นอกจากนั้น ก็ยังปลูกพืชผลทั้งข้าวโพด ฝ้ าย ถั่ว

ลิสง มัน กระเทียม เพราะดินที่หมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องใส่

ปุ๋ ยเคมี ทําให้ชาวบ้านมีพืชผักไว้กินและขายสู่ท้องตลาดอย่างเต็มเม็ด

เต็มหน่วยอยู่ได้สบาย แต่เริ่มมีความกังวลเม่ือเจ้าหน้าท่ีของโครงการ- 

 

 

120 
 

 



121 

 

 

ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

23  พฤษภาคม  

2551 (ต่อ) 

 -สร้างเขือ่นบา้นกุ่มมาพูดคุยกบัชาวบา้น  โดยแจง้ว่ามีความจาํเป็นตอ้ง

สร้างเขื่อนแห่งน้ีเพื่อให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ และถา้การสร้างเขื่อนมี

ผลกระทบกบัปริมาณปลาที่ชาวบา้นจบัได ้พร้อมจะส่งเสริมให้ชาวบา้น

เล้ียงปลาในกระชังทดแทน...แต่ชาวบ้านไม่อยากเล้ียงปลาในกระชัง 

เพราะมีค่าหวัอาหารใชเ้ล้ียงปลา ซ่ึงชาวบา้นตอ้งลงทุนสูง ไม่เหมือนการ

หาปลาในธรรมชาติ ท่ีลงทุนเพยีงนํ้ามนัเช้ือเพลิงใชเ้ติมเคร่ืองยนตเ์รือหาง

ยาวทีใ่ช้จับปลา จึงต้องการให้มีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ

ธรรมชาติและมนุษยที์่อยู่ตามริมแม่นํ้ าโขง”  (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 

2551) 

26  พฤษภาคม  

2551 

ศูนยข์่าวประชาสังคมไดร้ายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของ

ชาวบา้นในพื้นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน 

นางบุญเลือม ใตโ้พธ์ิ อายุ 52 ปี บา้นเลขที่ 35 หมู่ 3 บา้นคนัท่าเกวียน ตาํบลนา

โพธ์ิกลาง อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ต่อผูส่ื้อข่าวศูนยข่์าว

ประชาสังคม จงัหวดัอุบลราชธานีวา่ ไม่เคยรู้เลยวา่จะมีการสร้างเขื่อนที่แม่นํ้ าโขง 

พึ่งมารู้เม่ือไม่ก่ีวนัน้ีเอง รู้สึกเสียใจ ใจหาย เพราะอยูบ่า้นคนัท่าเกวยีนมาตั้งแต่เกิด 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

26  พฤษภาคม  

2551  (ต่อ) 

 -วถีิชีวติผกูพนักบัแม่นํ้ าโขง และการทาํมาหากิน บา้นก็อยูติ่ดริมแม่นํ้ าโขง มีที่ดิน

ทาํกินอยูป่ระมาณ 34 ไร่ ทาํสวน 4 ไร่ ทาํนา 30 ไร่ แต่ละปีไดข้า้ว 100 กระสอบ 

อาชีพรองคือปลูกสวน ไดแ้ก่ สวนเงาะ มะนาว ลาํไย และทาํเกษตรริมโขง คือ ฝ้าย 

มนัแกว ขา้วโพด ถัว่ลิสง และเล้ียงววั หากทาํเข่ือนเกรงวา่นํ้าจะท่วมบา้น ซ่ึงบา้นก็

พึ่งสร้างเสร็จ ลูกไปทาํงานหาเงินในกรุงเทพฯเพื่อหาเงินมาสร้างบา้น กวา่บา้นจะ

สร้างเสร็จลูกตอ้งอดทนมากแค่ไหน ไร่นา และสวนผลไมจ้ะทาํอยา่งไร ควายววั

จะเอาไปเล้ียงที่ไหน ชีวิตเกษตรกรที่เกิดที่น่ี หากินอยูที่่น่ี มีความเป็นอยูแ่บบน้ีมา

ตั้งแต่เกิด  หากไดค้่าชดเชยไปอยูท่ี่อ่ืนก็ไม่เหมือนอยูบ่า้นตวัเอง อยากวอนรัฐบาล

ให้ทบทวนถึงผลกระทบให้ถี่ถ้วน ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้มีการสร้างเขือ่นเลย 

นางบุญเลือม กล่าวดว้ยนํ้าตานองหนา้ในท่ีสุด  (ศูนยข์่าวประชาสังคม, 2551) 

18  กรกฎาคม  

2551 

มีการจัดเวทีชาวบ้านเกี่ยวกับเร่ืองเขื่อนบ้านกุ่ม ที่คณะ

ศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (จากการสัมภาษณ์

อาจารยสุ์รสม  กฤษณะจูฑะ) 

ชาวบา้นตามุยเขา้ร่วมพดูคุยในกรณีดงักล่าว 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

สิงหาคม  2551 มีการจดัรายการ “ร่วมทุกขร่์วมสุข” รายการโทรทศัน์ท่ีจะ

ออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวีและทีวีออนไลน์  ซ่ึงเป็นการ

ทาํงานภายใตโ้ครงการพฒันาการส่ือสารและเครือข่ายนกั

ส่ือสารสุขภาวะไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสํานกังานกองทุน

ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ( ส ส ส . ) โ ด ย มี

ว ัตถุประสงค์เพื ่อให้ ชุมชนร่วมคิดร่วมเสนอปัญหา

ทางออกในการแกไ้ขปัญหาและยงัเป็นการรวบรวมขอ้มูล

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของชุมชน   

 

ซ่ึงชาวบา้นไดใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

           นายพลอย จอมแสง ชาวบา้นคนัท่าเกวียน อายุ 66 ปี  เล่าถึงความเป็นอยู่

ของตนวา่  “มีอาชีพประมงมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่และเป็นคนในพื้นที่แท้ๆ ถือไดว้า่ทาํ

มาหากินกบันํ้ าโขงมาโดยตลอดไม่นานมาน้ีก็ได้ยินข่าวเร่ืองที่เขามาสร้างเขื่อน

รู้สึกกงัวลเพราะท่ีผา่นมามีปัญหาเร่ืองท่ีดินทบัซ้อนกบัเขตอุทยานพื้นท่ีทาํกินนอ้ย

จึงยึดอาชีพประมง ถา้ให้พูดก็คงคดัคา้นไม่อยากให้สร้างเขื่อนแต่ถึงบอกไม่ให้

สร้างอย่างไรเขาก็คงไม่ฟังเพราะตนเป็นคนส่วนน้อยของอาํเภอโขงเจียมเท่านั้น 

เปรียบไปก็เหมือนยกัษ์เหยียบปากนก คนส่วนน้อยจะไปสู้กับคนส่วนใหญ่ได้

อยา่งไร  แมจ้ะมีคนบอกใหไ้ปประทว้งเหมือนเขื่อนปากมูลก็ไม่รู้จะทาํอยา่งไร ถา้

เกิดนํ้ าท่วมก็ไม่รู้จะไปอยู่ท่ีไหนเพราะพื้นท่ีท่ีอยูต่อนน้ีก็เป็นมรดก ให้ไปอยูท่ี่อ่ืน

ก็คงอยูไ่ม่ได ้เงินเป็นลา้นใชไ้ม่นานก็หมด แต่ท่ีดินทาํไร่ทาํสวนกินไดต้ลอดชัว่ลูก

ชัว่หลาน แลว้จะหาท่ีดินอยา่งนั้นไดท่ี้ไหน ทุกวนัน้ีอุทยานก็ไล่ออกจากพื้นท่ีแลว้ 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

สิงหาคม  2551 

(ต่อ) 

 ถา้ฝากบอกรัฐบาลไดก้็ไม่อยากใหส้ร้างครับ เห็นถึงความเจริญของบา้นเมืองอยูแ่ต่

ไม่อยากหนีจากดินพ่อแม่ ถา้จะสร้างจริง ๆ ไม่ให้นํ้ าท่วมบา้นจะไดไ้หม ถา้ท่วม

แลว้ก็หมดทุกส่ิงทุกอย่าง รู้ถึงความเจริญแต่ตอ้งคิดถึงชาวบา้นว่าจะมีชีวิตอยู่ได้

หรือไม่ได”้  (สุมาตร ภูลายยาว, 2551) 

4  สิงหาคม  

2551 

ส่ือออนไลน์ได้เข้าไปสัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี 

นายภูมิ สิมกันยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร 

จงัหวดัอุบลราชธานี ไดใ้หส้ัมภาษณ์ส่ือออนไลน์วา่ ชาวบา้นแถบน้ีมีวิถีชีวิตพึ่งพา

ทรัพยากรจากแม่นํ้ าโขงเป็นหลกั ทั้งการหาปลาในแม่นํ้ าและทาํเกษตรริมฝ่ังนํ้ า

ในช่วงนํ้าลด เฉพาะการปลูกพืชผกัริมนํ้าสามารถสร้างรายไดเ้ฉล่ียถึง 40,000 บาท

ต่อครัวเรือน โดยปลูกพืชต่างๆ ชาวบา้นอยู่กบัแม่นํ้ าโขงไม่ต้องเล้ียงปลา ปลา

ธรรมชาติท่ีน่ีเล้ียงคนมาหลายชัว่คน หากินไดต้ลอดปี  (OKNATION, 2551) 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

7  สิงหาคม 

2551 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นํา

โดย นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายก อบจ.

อุบลราชธานี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุบลราชธานี กว่า 30 คน จากเขตเลือกตั้งทั้งหมด 

42 เขตเลือกตั้ง เดินทางไปยัง บ้านท่าล้ง ตําบลห้วยไผ่ 

อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อติดตาม

สถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับ

กรณีที่รัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เตรียม

ศึกษาและจะทําการก่อสร้างเขื่อนกั้นลํานํ้าโขงบริเวณบ้าน

กุ่ม – บ้านท่าล้ง ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม ซ่ึงเป็น 1 

ใน 3 เข่ือนในลํานํ้าโขง ท่ีรัฐบาลชุดนี้เตรียมจะสร้างขึ้น   

มีชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

- นายสมร ละครวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านท่าล้ง ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขง

เจียม กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช มีนโยบายว่าจะสร้าง

เขื่อนกั้นลํานํ้าโขงบริเวณบ้านกุ่ม-บ้านท่าล้ง ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขง

เจียม จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาชี้แจงต่อประชาชนว่า 

โครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางใด จะส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่เช่นไร นํ้าจะท่วมพื้นที่มากแค่ไหน และจะมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรหลังการสร้าง ขณะเดียวกันหลังมีข่าว

การเตรียมการก่อสร้างเขื่อน  ชาวบ้านในชุมชนเริ่มเกิดความแตกแยก 

เน่ืองจากปัญหาการแบ่งปันที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ที่ยังคาราคาซังอยู่กับ

ทางราชการยังไม่แล้วเสร็จ หากมีการเวนคืนที่ดินจริงอาจทําให้ราษฎร

บางรายเสียผลประโยชน์และบางแห่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนเจ้าของหลายราย 

จึงทําให้เกิดการโต้แย้งและแตกแยกกันทั้งในหมู่เครือญาติและรายอ่ืนๆ  
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

7  สิงหาคม 

2551 (ต่อ) 

 ดังนั้นจึงอยากให้ทางการได้ดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงให้ชัดเจนว่าจะ

ดําเนินการอย่างไรกับโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี้ และชาวบ้านจะได้หรือ

จะเสียผลประโยชน์ต่อการทํามาหากินอย่างไรบ้าง 

- นายเหลาคํา ขยันการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านตามุย ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขง

เจียม กล่าวว่า คนได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทผู้รับเหมาจะสร้างเขื่อน

ดังกล่าวว่าทางรัฐบาลจะให้ผู้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างจริง แต่สําหรับ

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านหรือไม่นั้น ทางบริษัทผู้รับเหมาเองก็ไม่มี

ข้อมูลและไม่ทราบว่าทางรัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ซ่ึง

โดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านต้องการให้มีการเข้ามาชี้แจง ไม่อยากให้เกิด

ความคลุมเครือและคิดไปเองต่างๆ นาๆ ของชาวบ้าน โดยเฉพาะหากมีการ

ก่อสร้างจริง จะกระทบกับชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนและชาวบ้านจะได้รับ

ค่าชดเชยอย่างไร เพราะเท่าที่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนสูงราว 20-30 

เมตร จากระดับแม่นํ้าโขง ซ่ึงกรณีการก่อสร้างหากก่อสร้างเหนือบ้านท่าล้ง

ขึ้นไป ชาวบ้านท่าล้ง บ้านกุ่มก็จะอยู่ใต้เข่ือน หากมีอุบัติเหตุหรือลมพายุ 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

7  สิงหาคม 

2551 (ต่อ) 

 อย่างท่ีเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศจนเป็ นเหตุให้เข่ือนแตกจะทําให้ชาวบ้าน

ตายกันหมด ซ่ึงหากจะมีการก่อสร้างจริงก็อยากให้รัฐบาลคิดถึงเร่ืองนี้

ด้วย เพราะชีวิตคนแม้จะปริมาณน้อยแต่ทุกชีวิตก็มีความหมายเท่าเทียม

กัน (ไกด์อุบล, 2551) 

28  สิงหาคม  

2551 

ศูนย์ข่าวประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ได้นําเสนอ

ข่าวออนไลน์เกี่ยวกับความคิดเห็นชาวบ้านในเร่ืองเขื่อน

บ้านกุ่ม  

 

ชาวบ้านได้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

- นายทองรือ ใต้โพธิ์ ชาวประมง บ้านตามุย ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตนทําอาชีพประมงมาแล้วกว่า 30 ปี  ซ่ึงเป็น

อาชีพหลักของคนที่น่ี โดยวันหน่ึง จะสร้างรายได้ต่อวัน ไม่ต่ํากว่า 200 

บาท ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้วันละ 1,000 บาท ส่วนเวลาหาปลาจะเป็ นช่วงเช้า

และเย็น ปลาที่หามาได้ก็จะมีที่รับซื้อทุกวัน นอกจากนั้นก็จะทําเกษตร

ตามริมแม่โขง เช่น ปลูกผัก ปลูกมัน ปลูกฝ้ าย ขาย ถ้าเกิดมีการสร้างเข่ือน

ที่บ้านกุ่ม ตนคิดว่า คงไม่รู้ว่าจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนและไม่รู้ว่าบ้านที่ตน

อาศัยอยู่ปัจจุบันจะถูกนํ้าท่วมหรือเปล่า ที่สําคัญการทําประมงคงหาปลา

ได้ยาก จากท่ีเคยได้เงินจากการหาปลา คงได้น้อยลงหรือไม่มีเลย  
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

28  สิงหาคม  

2551 (ต่อ) 

 - พ่อใหญ่แล้ง รบโพธิ์ ชาวบ้านบ้านผาชัน ตําบลสําโรง อําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เคยทําอาชีพประมงมาแล้วไม่ต่ํากว่า 40 ปี   ซ่ึ ง

เป็นอาชีพหลักของคนริมโขง ถ้าเกิดการสร้างเขื่อนตนคงไม่รู้ว่าจะไปทํา

อาชีพอะไรและคงจะคัดค้านเกี่ยวกับการสร้างเข่ือนบ้านกุ่ม  

- นางบุญเรือน ใต้โพธิ์ อายุ 52 ปี  อาชีพแม่ค้าปลา บ้านคันท่าเกวียน ตําบลนา

โพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึง การทําอาชีพแม่ค้า

ว่า ตนทํามาแล้วกว่า 20 ปี  ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อปลาแม่นํ้าโขงภายใน

หมู่บ้าน ซ่ึงมีชาวบ้านในชุมชนนํามาขายให้ สําหรับตลาดที่มาซื้อ ส่วน

ใหญ่ก็เป็นแม่ค้ามาจากตัวอําเภอโขงเจียม ซ่ึงบางวันก็ได้ไม่น้อยกว่า 200 

บาท นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการสร้างเขื่อนบ้านกุ่มว่า ถ้าเกิดสร้างเขื่อน

จริง คงไม่มีที่อยู่และไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรและไม่เห็นด้วยกับ

การสร้างเข่ือนดังกล่าว  (ศูนย์ข่าวประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี อ้างถึง

ใน อีสานทัศนะ, 2551) 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

30  สิงหาคม 

2551 

ผู้สื่อข่าวและนักศึกษา สาขาพัฒนาสังคม คณะศิลปะ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่บ้านสองคอน 

ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดย

ทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดเวที แสดงความ

คิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม ซ่ึง

นักศึกษาได้ชี้แจง ท่ีมาท่ีไปของโครงการ และผลกระทบท่ี

จะได้รับในการสร้างเขื่อนบ้านกุ่มให้กับชาวบ้านได้ทราบ 

เช่น ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว อาชีพประมง การทํา

เกษตรริมโขง  นอกจากนี้ ยังได้เชิญ นายสมเกียรติ พ้นภัย 

หน่ึงในแกนนําเขื่อนปากมูล มาพูดถึงเร่ืองการเรียกร้อง

สิทธิของชาวบ้าน และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปาก

มูลที่ทางรัฐรับปากว่าจะแก้ไขปัญหาให้ จนปัจจุบันนี้ก็ยัง

ไม่ได้ตามท่ีประชาชนเรียกร้อง   

มีชาวบ้านเข้าฟังเป็นจํานวนมาก  และมีการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

- นายอุทัย ไชยพันโท ชาวบ้านสองคอน ได้กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่

รับผิดชอบมาให้ข้อมูลแก่ชาวบ้าน ด้วยความเป็นจริงและอยากให้

ตัวแทนที่รับผิดชอบโครงการเขื่อนบ้านกลุ่มนี้ไปนําเสนอว่าผลได้

ผลเสียที่จริงเป็นอย่างไร มีการปกปิ ดข้อมูลหรือไม่  ชาวบ้านได้เพียง

เอกสารทางรัฐท่ีส่งมาให้เกี่ยวกับผลกระทบเท่านั้น แต่ยังไม่เห็นว่าทาง

รัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไร และที่สําคัญเป็นห่วงวีถีชีวิตของคนใน

ชุมชน การหาปลา การทําเกษตรริมโขงท่ีเคยทํามาตั้งแต่บรรพรุษ 

- นายเรืองประทิน เขียวสด กล่าวว่า บ้านสองคอนมีสถานที่ท่องเที่ยวใน

แม่นํ้าโขง คือ หาดสลึง ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม

เป็นจํานวนมาก ซ่ึงมีเงินจากการท่องเที่ยวประมาณ 1.3 ล้านบาท ต่อ

ช่วงฤดูการท่องเที่ยว  ถ้าสร้างเข่ือนบ้านกุ่ม คงจะเกิดนํ้าท่วม ระบบ

นิเวศ ห่วงโซ่อาหารคงไม่มีอีกต่อไป  (ชีพจรอีสาน, 2551) 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลที่เกิดขึ้น 

6  กันยายน  

2551 

มีการจัดเวทีสาธารณะ “คนอุบลและสังคมไทยกับ

โครงการเขื่อนไฟฟ้ าบ้านกุ่ม” ณ โรงละคร อาคารศูนย์

ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  ที่จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้า

โขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสํานักยุทธศาสตร์ลุ่ม

นํ้าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อระดมความ

คิดเห็นจากทุกฝ่ ายและรับฟังเสียงจากชุมชนที่จะได้รับ

ผลกระทบ จากการสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม ซ่ึงมีผู้ให้ความ

สนใจเข้าร่วมเวทีประมาณ 400 คน ร่วมด้วยอาจารย์ชาญ

วิทย์  เกษตรศิริ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์, นายวิฑูร เพิ่มพงศาเจริญ จากมูลนิธิฟื้นฟู

ชีวิตและธรรมชาติ, ดร.ชวลิต วิทยานนท์ ผู้เช่ืยวชาญปลา

น ํ้า จ ื ด     

มีชาวบ้านเข้าฟังเป็นจํานวนมาก  และมีการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

- นายสังข์ทอง อินทอง ชาวบ้านบ้านผาชัน ได้แสดงความวิตกว่า หากมีการ

สร้างเขื่อนบ้านกุ่มจริง จะเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่นํ้า

โขงเป็นอย่างมาก รวมทั้งหมู่บ้านของตนซ่ึงมีรายได้จากการทําเกษตรริม

โขงและประมงปี ละ 2-3 ล้านบาท จึงอยากฝากหน่วยงานราชการว่า แค่มี

ข่าวจะสร้างเขื่อนบ้านกุ่มก็ทําให้ชาวบ้านแตกแยก และได้รับผลกระทบ

ทางจิตใจแล้ว อยากให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงกับชาวบ้านในพื้นที่ว่าเป็น

อย่างไรกันแน่ 

- นายเรืองประทิน เขียวสด อาจารย์โรงเรียนบ้านสองคอนระบุว่า แม้ใน

ปัจจุบันจะยังไม่มีการสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม แต่ชุมชนริมนํ้าโขงก็ได้รับ

ผลกระทบจากการปล่อยนํ้าของเข่ือนในจีน 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

6  กนัยายน  

2551 (ต่อ) 

 ซ่ึงทาํใหน้ํ้าข้ึนลงอยา่งรวดเร็วอยูแ่ลว้ โดยเม่ือสิบวนัท่ีผา่นมาไม่มีฝนตกใน

ลุ่มนํ้ าโขงของประเทศไทยเลย แต่ก็มีนํ้ าข้ึนอยา่งมากจนแทบท่วมบา้น พอ

จีนปิดประตูเขื่อนนํ้ าก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ตนจึงเห็นว่า ในอนาคตศาลโลก

อาจจะตอ้งระเบิดเขื่อนทุกเขื่อนในแม่นํ้ าโขง เพราะสร้างมาแล้วจะท่วม

บา้นเรือนเสียหายหมด (ประชาไท, 2551) 

7  กนัยายน  

2551 

นักวิชาการและนักการเมือง อาทิ ดร.ชวลิต วิทยานนท ์

นายไกรศกัด์ิ ชุณหะวณั ไดล่้องเรือของกองทพัเรือ โดยชุด

ลาดตระเวน สถานีเรือโขงเจียม สํารวจพื้นที่ที่ในรายงาน

ระบุไว ้110 กิโลเมตร ตั้งแต่ อาํเภอโขงเจียมไปจนถึง 

อาํเภอเขมราฐ ที่กาํลงัจะกลายเป็นอ่างเก็บนํ้ าถ้ามีเขื่อน

เกิดข้ึน  (มติชนรายวนั อา้งถึงใน องค์กรแม่นํ้ าเพื่อชีวิต, 

2551) 

เครือข่ายชาวบา้น และเครือข่ายคนฮกันํ้าโขง ไดร่้วมเดินทางดว้ย 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

14  กนัยายน  

2551 

 นายสังข์ทอง อินทอง ชาวบา้นผาชนั ให้สัมภาษณ์ผูส่ื้อข่าววา่ เฉพาะบา้นผาชนัมี

พื้นทีป่ลูกพืชบนหาดทรายในแม่นํ้ าโขงประมาณ 21 ไร่ เช่น ฝ้าย ข้าว ถั่วลิสง 

เฉพาะถัว่ลิสงชุมชนของผม มีรายไดไ้ม่ต ํ่ากว่า 2-3 ลา้นบาทต่อปี สร้างรายไดใ้ห้

แต่ละครอบครัว 20,000 บาทต่อปี ถ้าสร้างเขือ่นรายได้ตรงน้ีจะสูญไป แต่ส่ิงที่

ประเมินค่าไม่ได้ คือ เกาะแก่ง ผาชัน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มนัมีคุณค่าทาง

จิตใจ ถา้ทาํเขื่อนทรัพยากรเหล่าน้ีใครจะหาอะไรมาทดแทน ผมอยูที่่น่ีมาแต่ไหน

แต่ไร ผูเ้ฒ่ายงับอกผมว่า เราอยู่ที่น่ีบ่รวย บ่จน บ่มีหน้ี พออยู่ พอกิน รัฐไม่ช่วย

อะไรเราเลยก็ไม่เป็นไร ขอแค่อย่าสร้างเข่ือนก็พอและตอ้งช้ีแจงขอ้เท็จจริงเร่ืองน้ี

ใหเ้ร็วท่ีสุด  (มติชนรายวนั อา้งถึงใน องคก์รแม่นํ้าเพือ่ชีวติ, 2551) 

27  กนัยายน  

2551 

มีการประชุมเสวนาเวทีสาธารณะ “ผลกระทบจาก

โครงการเข่ือนไฟฟ้าบา้นกุ่มและการให้สวสัดิการและการ

ช่วยเหลือ” ท่ีจดัข้ึนท่ีหอประชุม อาํเภอโขงเจียม  

ชาวบา้นจาก 5 อาํเภอ ไดแ้ก่  โขงเจียม โพธ์ิไทร ศรีเมืองใหม่ นาตาล และเขมราฐ 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเข่ือนบา้นกุ่ม ไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีดว้ย 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

27  กันยายน  

2551  (ต่อ) 

จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงจัดโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และมีผู้เข้าร่วม

ประมาณ 300 คน 

โดยนายสายสมร ละครวง ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าล้ง ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม 

กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนแห่งหน่ึงเข้ามาสํารวจข้อมูลในพื้นที่

หมู่บ้าน โดยเจาะหินและสํารวจร่องนํ้าลึกไปแล้ว แต่ปรากฏว่าขณะนี้ก็ยังมีความ

ไม่ชัดเจน ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนที่บริเวณใด จึง

อยากให้ฝ่ ายที่สนับสนุนการก่อสร้างเข่ือนและฝ่ ายท่ีไม่เห็นด้วยหันหน้ามาคุยกัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน   (มติชนออนไลน์, 2551) 

นอกจากนั้นในเวทีช่วงบ่ายยังมีการระดมความคิดเห็นของชาวบ้านที่มา  สรุปได้

ว่าสิ่งท่ีชาวบ้านอยากรู้มากท่ีสุด 3 อันดับแรกในตอนนี้ก็คือ   

1. ชาวบ้านต้องการความชัดเจนจากทางภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่าในที่สุด

แล้วจะมีการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มหรือไม่?   

2. ชาวบ้านต้องการข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน จากทางภาครัฐและอยากให้

ภาครัฐลงมาทําประชาคมในพื้นที่ด้วยตนเองเพราะปัจจุบันมีหลาย

หน่วยงานที่มาให้ข้อมูลกับประชาชนชาวโขงเจียม แต่ส่วนมากแล้วจะ

เป็นข้อมูลด้านลบมากกว่าทําให้ความคิดของชาวบ้านแตกแยกเป็น 2 ฝ่ า ย

ทั้งฝ่ ายเอาและไม่เอาเข่ือน   
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผลท่ีเกิดขึ้น 

27  กันยายน  

2551  (ต่อ) 

 3. จะมีการออกเอกสารสิทธิ์ (นส3.) บริเวณพื้นท่ีทับซ้อนกับอุทยาน

แห่งชาติผาแต้มให้กับชาวบ้านหรือไม่  หากชาวบ้านได้รับผลกระทบจะ

ชดเชยหรือไม่  อย่างไร?  (เสียงคนอีสาน, 2551) 

5  ตุลาคม 2551 ชาวบ้านเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ กลไกการจัด

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย “การพัฒนาลุ่มนํ้า

โขงอย่างยั่งยืน”  ที่ห้องประชุม บัว ทิ พ ย์ 1 ศูน ย์

ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี  ที่จัดโดยมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต

ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมี

ผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ประกอบไปด้วย นักวิชาการจาก

ภาคอีสาน อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี , มหาสารคาม , ขอนแก่น , เลย และ

ชาวบ้านในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้างเข่ือนบ้าน

กุ่ม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, 2551)  

โดยชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นว่า ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่สับสนมากเพราะมี

หน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นท่ีไปมาก ไม่ทราบว่าใครเป็นใคร ประสงค์อะไร เกรงจะพา

ไปม็อบ วอนหน่วยงานที่จะลงไปให้ทําหนังสือถึงผู้นําชุมชนให้ชัดเจน  (องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, 2551) 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

13  ตุลาคม  

2551 

ผูส่ื้อข่าวมติชนได้เข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่บ้านตามุย 

ตาํบลหว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี  

ชาวบา้นไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า บรรยากาศบา้นตามุยเป็นไปอย่างคึกคกั เน่ืองจากใน

วนัออกพรรษา 14 ตุลาคม ชาวบา้นไดจ้ดังาน “ไหลเรือไฟ” ขณะเดียวกนัในช่วง

คํ่า ที่บา้นตามุยยงัเป็นสถานที่ชมบั้งไฟพญานาคซ่ึงเห็นชัดเจนที่สุดของจงัหวดั

อุบลราชธานี ตลอดทั้งวนัชาวบา้นร่วมกนัทาํเรือไฟและเตรียมขา้วของเพือ่ทาํบุญ

ตกับาตร รวมถึงการลอยกระทง อย่างไรก็ตาม บา้นตามุยยงัเป็นพื้นที่ที่จะไดรั้บ

ผลกระทบรุนแรงทีสุ่ดแห่งหน่ึงหากมีการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม โดยจุดสร้างเขื่อนอยู่

ห่างจากบา้นตามุยไปทางเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร  นายวยั ป้องพิมพ ์ชาวบา้นตา

มุย อาชีพประมง กล่าววา่ หากมีการสร้างเขื่อนกั้นลาํนํ้ าโขงจริง เช่ือวา่จะไม่มีบั้ง

ไฟพญานาคให้เห็นอีก เพราะตอ้งระเบิดเกาะแก่งจาํนวนมาก ที่สําคญันํ้ าจะท่วม

หมด ดงันั้นจึงไม่อยากให้โครงการน้ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นปลาต่างๆ เช่น ปลาบึก 

ปลาเลิม ซ่ึงเป็นปลาขนาดใหญ่จะอยูไ่ม่ได ้เพราะอาศยัอยูใ่นนํ้ าไหล (ชีพจรอีสาน, 

2551) 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

24-25  มกราคม  

2552 

มีการจดังานประเพณีตกัปลา สืบสานภูมิปัญญาต่อชะตา

แม่นํ้ าของ ณ บริเวณท่าเรือปากบอ้ง บา้นสองคอน ตาํบล

สองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี โดยชาว

ชุมชนสองคอน โรงเรียนบ้านสองคอน คณะกรรมการ

หมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  เจ้าหน้าที ่

สถานีอนามยัสองคอน ร่วมกบัโครงการขา้วปลาอาหาร

อีสานมั่นยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการสื่อ

ชุมชนภาคอีสาน กลุ่มคนฮักนํ้ าของ และมูลนิธิฟ้ืนฟู

ธรรมชาติและชีวิต เพื ่อเป็นการฟ้ืนฟูประเพณีตกปลา

ดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่ รุ่นพ่อแม่ปู่ ย่าตายาย และเป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที ่ยวชุมชนบ้านสองคอน 

(วารสารข่าวร่วมทุกข์ร่วมสุข อ้างถึงใน เครือข่ายชาว

อุบลราชธานี, 2552) 

ชาวบา้นในชุมชน ภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง เขา้ร่วมกิจกรรม รวมทั้งนักพฒันาเอกชน 

นกัวชิาการ และนกัศึกษาดว้ย 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

28  กรกฎาคม 

2552 

มูลนิธิประชาสังคมจงัหวดัอุบลราชธานี ร่วมกบักลุ่มสห

อาสา อ.เขมราฐ และชุมชนบ้านดอนง้ิว ตาํบลนาตาล 

อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี จดัเวทีเสวนา “สิทธิ

ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ”  ผูร่้ วมเวที

เสวนาประกอบด้วย นพ.นิรันดร์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , นางสาวเปรมฤดี ดาวเรือง มูลนิธิ

ฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ ,อาจารยก่ิ์งกาญจน์ สํานวนเยน็ 

อาจารยป์ระจาํ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี , 

นายสมเกียรติ พน้ภยั ชาวบา้นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเขื่อน

ปากมูล , นายวีระชัย ขนับุตรศรี รองประธานกลุ่มสห

อาสา อาํเภอเขมราฐ ดาํเนินรายการโดย นายสุชัย เจริญ

มุขยนนัท ์ (ประชาไท, 2552) 

 

มีชุมชนจากอาํเภอนาตาล, อาํเภอเขมราฐ, อําเภอโพธ์ิไทร และอาํเภอนํ้ ายืน 

ประมาณ 300 คนเขา้ร่วม  
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

14  ธนัวาคม 

2552 

มีการจดัเวทีสาธารณะ : สืบชะตาแม่นํ้ าโขง สายนํ้ าแห่ง

ชีวิต ณ สามพนัโบก ตาํบลสําโรง อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดั

อุบลราชธานี  (วฒิุสภา, 2552) 

มีชาวบา้นเขา้ร่วมและแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น 

16  มกราคม 

2553 

รายการเวทีสาธารณะ ทางช่องไทยทีวี ได้นําเสนอเร่ือง

เขื ่อนบ้านกุ่ม  โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วน ทั้ ง

ชาวบา้นจากหลายหมู่บา้น  นกัวิชาการ  นกัพฒันาเอกชน  

ผูอ้าํนวยการพลงังานจงัหวดัอุบลราชธานี  สมาชิกวุฒิสภา  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นายคาํนูน สิทธิ

สมาน สมาชิกวุฒิสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

หนามแท่ง  เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ  เครือข่ายคนฮักนํ้ าของ  มาร่วมแสดงความ

คิดเห็นและสรุปข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่ม  (เวที

สาธารณะเข่ือนบา้นกุ่ม, 2554) 

ชาวบ้านให้ความสนใจกับข่าวเร่ืองเขื ่อนบ้านกุ่มที ่มีการพูดถึงผ่านรายการ

โทรทัศน์ว่า เร่ืองเขื่อนเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวมากข้ึน ภาพเพื ่อนบ้านที่ร้องไห้ใน

รายการโทรทศัน์เพราะกลวัวา่จะมีการสร้างเขื่อนเกิดข้ึน  ทาํให้คนในชุมชนมีการ

พูดคุยเร่ืองน้ีมากข้ึน และพยายามคิดหาทางออกว่าควรจะทาํอยา่งไรหากจะมีการ

สร้างเข่ือนเกิดข้ึนจริง 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

วนัที่ เหตุการณ์ ผลทีเ่กดิขึน้ 

25  กนัยายน  

2553 

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจงัหวดั

อุบลราชธานี (คปสม.อบ.) จดัเวทีนาํเสนอประสบการณ์

ชุมชนโมเดลปฏิรูปประเทศไทย ที่ชุมชนเกตุแก้ว บ้าน

มั่นคง อําเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธานี   เพือ่

นําเสนอประสบการณ์ความสําเร็จของการทาํงานด้าน

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 

นายสํารอง มีวงศ ์กลุ่มคนฮกันํ้ าของ ไดเ้ขา้ร่วมดว้ยและไดมี้การพูดถึงเร่ืองเข่ือน

บา้นกุ่มวา่  โครงการสร้างเข่ือนบา้นกุ่ม ทาํใหห้วาดกลวัวา่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต

ความเป็นอยู ่การทาํมาหากินของชาวบา้นที่มีวิถีชีวิตผกูติดกบัทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม อยากเสนอให้รัฐบาลลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านก่อนกําหนดนโยบาย นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการไร้สัญชาติของ

ชาวบา้นริมโขงจาํนวนมาก อยากให้รัฐบาลใส่ใจแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจงั  (โต๊ะ

ข่าวเพื่อชุมชน สถาบนัอิศรา อา้งถึงใน อีสานทศันะ, 2553) 

16  กุมภาพนัธ์  

2554 

กลุ่ม P-move เป็นเครือข่ายประชาชนเพือ่สังคมทีเ่ป็น

ธรรม ซ่ึงประสบปัญหาต่างๆ รวมแล้วกว่า 500 กรณี

ปัญหา (มูลนิธิพฒันาที่อยูอ่าศยั, 2554) ไดชุ้มนุมหนา้พระ

บรมรูปทรงมา้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว   

ชาวบา้นเครือข่ายคนฮกันํ้าของไดเ้ขา้ร่วมชุมนุมดว้ย 
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บทที ่5 

 

 

ความตืน่ตวัด้านสิทธิชุมชน การรวมกลุ่มและการส่ือสารของคนลุ่มนํา้โขง 

จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขือ่นบ้านกุ่ม 

  

    

“อศัจรรยใ์จกุง้สิกุมกินปลาบึกใหญ่  ปลาซิวไล่สวบแข่ ล่ีไปซน้อยูห่ลืบหิน” 

กุง้ตวัเลก็ถา้รวมตวักนัก็สามารถรุมแทะปลาบึกใหญ่ไดท้ั้งตวั  และถา้ปลาซิวรวมตวักนั จระเขก้็ไม่

สามารถสู้ได ้ ตอ้งไปหลบอยูต่ามซอกหลืบหิน  (เวทีสาธารณะเข่ือนบา้นกุ่ม, 2554) 

 

 ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพนั

เช่ือมโยงกบัลาํนํ้าโขงเป็นอยา่งมาก  เม่ือชาวบา้นไดรั้บทราบถึงโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเข่ือนบา้นกุ่ม

ทีก่าํลงัจะเขา้มาในชุมชน  ทาํให้ชาวบา้นมีความตืน่ตวัในรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีจะเป็น

การอธิบายถึงประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

5.1  ความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม   

5.2  รูปแบบความต่ืนตวัของคนในชุมชนต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม 

5.3  ปัจจยัที่มีผลต่อความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อ

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม 

5.4  การรวมกลุ่มและเครือข่ายในการเคลื่อนไหว   ในกรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่ม   

5.5  การส่ือสารของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี   ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่ม 
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5.1  ความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขือ่นบ้านกุ่ม 

  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน่ึงในหลกัสําคญัของสังคมแบบประชาธิปไตย  รวมถึง

เร่ือง “สิทธิ” ทีป่ระชาชนพึงมีในการมีส่วนร่วมตดัสินใจและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆที่อาจ

มีผลกระทบถึงตน  ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ก็ไดเ้ร่ิมมีการพูดถึง

เร่ือง “สิทธิชุมชน” ในมาตรา 66-67 เอาไว ้  ต่อมาเมื่อมีการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550  ก็ไดมี้การบญัญติัในเร่ืองสิทธิชุมชน ไวเ้ช่นเดียวกนั  ดงันั้น คาํวา่ “สิทธิ

ชุมชน” จึงเร่ิมปรากฏและไดรั้บการใหค้วามสาํคญัมากข้ึนในสังคมไทย   

ในวิถีของการพฒันาประเทศ เช่นเดียวกนั การพฒันาควรควบคู่ไปกบัการคาํนึงถึงสิทธิ

ชุมชนดว้ย ดงัเช่นท่ี ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร  (2543: 11-12,17-18)  ไดก้ล่าววา่  ในยุคเร่ิมแรกของ

การพฒันานั้ น  การพฒันา หมายถึง  การทาํให้ทันสมัยอย่างสังคมตะวนัตก  ผ่านการพฒันา

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการพฒันาการเมือง  หรือที่เรียกวา่  การทาํให้ทนัสมยั  (Modernization  

Theory)  แต่ต่อมานกัวิชาการและปัญญาชนไดม้องเห็นวา่การพฒันาเพือ่ให้ทนัสมยัแบบตะวนัตก

นั้นนาํปัญหามากมายมาสู่สังคมประเทศโลกที่สาม ทั้งเร่ืองความยากจน ความไม่เท่าเทียม และ

ปัญหาส่ิงแวดล้อม   รวมถึงการต้องพึ่ งพิงประเทศตะวนัตกในแทบทุกด้าน  ความไม่พอใจต่อ

ปัญหาต่างๆดงักล่าว  นาํไปสู่แนวคิดที่ต่อตา้นทฤษฎีทาํให้ทนัสมยั  ต่อมามีแนวคิดเกี่ยวกบัการ

พฒันาแบบใหม่ที่น่าสนใจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากแนวคิดหลกัๆดงักล่าว  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกบั

การพฒันาแบบยัง่ยืน  แนวคิดวฒันธรรมชุมชน  แนวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดย

ทอ้งถ่ินหรือชุมชน และแนวคิดที่เรียกร้องให้มนุษย์กลับไปใกล้ชิดเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักับ

ธรรมชาติ เป็นตน้     

ส่ ว น  ก ฤ ษ ฎ า  บุ ญ ชัย  ( 2550) ไ ด้ก ล่ า ว ถึ ง สิ ท ธิ ชุ ม ช น กับ ก า ร จัด ก า ร ท รั พ ย า ก ร

ทรัพยากรธรรมชาติ (Community Rights on natural resources) ในมิตินิเวศวฒันธรรม (Cultural 

Ecology) นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) และแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

ไวว้่า  ประวติัศาสตร์ของแนวคิดสิทธิชุมชนฯ ดงักล่าวเกิดข้ึนในบริบท 2 ประการคือ หน่ึง  การ

รวมศูนยอ์าํนาจของรัฐต่อการจดัการทรัพยากร ทั้งเพือ่ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและอาํนาจของรัฐ  

สอง   การแปลงทรัพยากรของสาธารณะและของชุมชนให้กลายเป็นปัจเจกเพือ่เปลี่ยนรูปให้เป็น

สินคา้ในระบบตลาดที่มีกลุ่มทุนผกูขาด   การสูญเสียฐานทรัพยากรอนัเป็นฐานชีวิตของเกษตรกร

และชุมชนทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้กิดปัญหาความยากจน การสูญเสียอตัลกัษณ์และศกัด์ิศรี เกิดความขดัแยง้ 

และทาํให้ความเป็นชุมชนแตกสลาย ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการเคล่ือนไหวของขบวนการชุมชนทอ้งถ่ิน

ข้ึน  เพื่อร้ือฟ้ืน ปกป้องฐานทรัพยากรของตนเอง การเรียกร้องสิทธิในรูปแบบต่างๆเกิดข้ึนอย่าง
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กวา้งขวาง โดยใชฐ้านคิดเชิงนิเวศการเมืองในการทาํความเขา้ใจปัญหาเชิงโครงสร้างของการจดัการ

ทรัพยากร และการต่อสู้ทางชนชั้นต่อปัญหาดังกล่าว ขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนได้อาศยั

แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่เป็นหลกัสากล ซ่ึงอิงกบัหลกัสิทธิส่วนปัจเจกมาปรับสร้างใหม่เป็น

สิทธิชุมชน และเช่ือมโยงแง่มุมสิทธิทางการเมืองเขา้กบัสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

เขา้ดว้ยกนั   โดยมิติการต่อสู้ดงักล่าวมิไดจ้าํกดัอยูใ่นกรอบวฒันธรรมการเมือง (แบบแผนความคิด 

และวถีิปฏิบติัดา้นอาํนาจในสังคมการเมือง) ของแต่ละทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาคเท่านั้น แต่เช่ือมโยง

กบัการเมืองของวฒันธรรมดว้ย (การใช้สัญลกัษณ์ที่เกี่ยวกบัคุณค่า ความหมายทางวฒันธรรมใน

การต่อสู้ทางการเมือง)  ขณะที่ฝ่ายรัฐและทุนอา้งความทนัสมยั ความเป็นวิทยาศาสตร์ ความเป็น

สากลมากดทบัวถีิชีวติของทอ้งถ่ิน   ขบวนการสิทธิชุมชนจึงไดใ้ชแ้ง่มุมนิเวศวฒันธรรมทั้งในเร่ือง 

ระบบคุณค่า ความเช่ือ วิถีการจดัการทรัพยากรและการผลิต ที่สัมพนัธ์กบันิเวศในแต่ละแห่ง  มา

เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน เพือ่ต่อสู้ทางนโยบาย และเสริมสร้าง พฒันาระบบการจดัการทรัพยากร 

การผลิตตามวถีิวฒันธรรมใหมี้ความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

ดังนั้น เมื่อมีโครงการต่างๆของรัฐเกิดข้ึน จึงเร่ิมมีการตั้ งคาํถามว่า โครงการดังกล่าว 

ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงไร  และโครงการดงักล่าวจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่  

อยา่งไร   เช่นเดียวกนั  เมื่อเกิดโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มเกิดข้ึน  ภายใตส้ังคมที่ตามหลกั

แล้ว “สิทธิชุมชน”  ถูกคุม้ครองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และมีกรอบแนวคิดใหญ่ของระบอบ

ประชาธิปไตย คือ หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน  นอกจากนั้นยงัมีบทเรียนที่สําคญัในเร่ือง

เข่ือนปากมูน ท่ียงัคงมีปัญหาคา้งคา  โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่มท่ีเกิดข้ึน  ไม่เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  แมก้ระทัง่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัโครงการ ก็ไม่มีการ

เผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดท้ราบเท่าที่ควร  เมื่อพิจารณาตามหลกัของการมีส่วน

ร่วมแลว้  การขาดการมีส่วนร่วมในตดัสินใจก่อนมีโครงการดงักล่าว สาเหตุไม่ใช่เพราะประชาชน

ไม่ตอ้งการมีส่วนร่วม แต่เป็นเพราะรัฐไม่เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม  ซ่ึงหากจะเปรียบเทียบกบัทฤษฎี

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแลว้  สามารถจดัระดบัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการพฒันา  จากแนวคิดของ Arnstein  (อา้งถึงใน ปาริชาติ  สถาปิตานนท ์และคณะ, 2549: 19-

21)  ได้ว่า  อยู่ในระดับแรก จาก 8 ระดบั คือ เป็นการจดัการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct  

Manipulation)  ของรัฐ  ซ่ึงหน่วยงานจะจดัการกบัเร่ืองราวต่างๆแบบเบ็ดเสร็จ โดยไม่จาํเป็นให้

ประชาชนรับรู้เร่ืองราว ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีไม่ควรท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศท่ีได้ช่ือว่าปกครองโดย

ระบอบประชาธิปไตย  ดงันั้น โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่มจึงถูกจบัตามองเป็นอยา่งมากจาก

หลายฝ่าย  โดยเฉพาะ นกัวชิาการและนกัพฒันาเอกชน  ขณะเดียวกนั ส่ิงที่น่าสนใจยิ่งกวา่คือ ความ
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คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัโครงการดงักล่าว  โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบ 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาถึงความตื่นตวัดา้นสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี ที่มีต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถแบ่งระดบั

ความต่ืนตวัดงักล่าว ออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 

 

5.1.1  การวางเฉย   

ลกัษณะการวางเฉยของคนในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงั

นํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

           5.1.1.1  การวางเฉยไม่สนใจเพราะเช่ือว่าการสร้างเข่ือนไม่ไดมี้ผลดีผลเสียต่อตน  

และมองวา่เข่ือนเป็นเร่ืองไกลตวั  ไม่ค่อยให้ความสนใจ ถึงแมจ้ะรู้ว่าจะมีผลกระทบต่อเพื่อนบา้น

หรือคนใกลเ้คียง   แต่เม่ือไม่มีผลกระทบต่อตนก็เลยวางเฉยไม่สนใจ  เห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์

ของนาง ก. (นามสมมุติ) บา้นตามุย ซ่ึงมีบา้นอยูใ่นพื้นทีช่ั้นบนซ่ึงเป็นพื้นทีสู่ง นํ้ าท่วมถึงยาก ไดใ้ห้

สัมภาษณ์เอาไวว้า่ 

 

เร่ืองเขื่อน แม่ไม่สนใจ อยากทาํก็ทาํ ไม่อยากทาํก็ช่าง ไม่สนใจกบัเขา  ชาวบา้นก็

บอกว่า  อยากทาํก็ทาํ จะห้ามเขาไดเ้หรอ ถา้เขาจะทาํ จะไปต่อตา้นเขาเป็นเหรอ  

ความหมายคือ ถา้เขาจะทาํ เราก็ห้ามเขาไม่ไดเ้หมือนเดิม  ก็อยูกิ่นไปอยา่งน้ีแหละ  

เขือ่นแตกก็ไม่ท่วมหรอกแถวน้ี ถา้ท่วมก็ขา้งล่าง [บา้นตามุยมีการตั้งบา้นเรือนใน

พื้นท่ีสองระดบัชั้น คือชั้นท่ีอยูติ่ดตล่ิงและชั้นทีอ่ยูสู่งข้ึนมา] ขา้งบนน้ีไม่ท่วม ถา้

ดินไม่ถล่ม  แต่คงไม่ถล่มหรอกเพราะมีแต่หิน 

 

          นอกจากนั้นในหมู่บา้นสองคอน ยงัมีชาวบา้นที่ให้สัมภาษณ์ในทาํนองวา่  การสร้าง

เขื่อนไดย้ินข่าวว่าจะสร้างมานานแลว้  แต่ก็ยงัไม่มีการสร้าง  การสร้างหรือไม่สร้างไม่เก่ียวกบัตน 

หากสร้างเขื่อนก็ไม่เดือดร้อนเพราะตนไม่ไดมี้อาชีพทาํสวนริมโขง คือไม่มีที่ดินริมโขง ถึงนํ้ าท่วม

ตล่ิงก็ไม่มีผลอะไร  และหากไม่สร้างเข่ือน ตนก็ไม่เดือดร้อนเช่นกนั เพราะท่ีผา่นมาก็ดาํรงชีวติปกติ 

          5.1.1.2  การวางเฉยเพราะไม่คิดวา่ตนเองจะมีสิทธิอะไรที่จะพูดในเร่ืองเข่ือน เช่ือวา่

ตนเองเป็นเพียงประชาชนท่ีไม่มีสิทธิอะไรมากนกั หากรัฐตอ้งการสร้างเข่ือน ก็ควรยอม ดงัเช่นการ

ให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์  วงสามารถ  เยาวชนในหมู่บ้านดงนา  ที่ได้มีโอกาสไปดูงานกับ

นกัพฒันาเอกชนและไดเ้รียนรู้ในเร่ืองสิทธิชุมชนพอสมควร ไดเ้ล่าให้ฟังถึงความคิดของชาวบา้น
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บางส่วนว่า  “ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจเร่ืองสิทธิชุมชน  เขาให้ยา้ยก็ยา้ย ไม่ต่อต้าน”  เห็นได้ว่า 

ชาวบา้นมองว่ารัฐเป็นผูที้่มีอาํนาจเหนือกว่า ดงันั้นชาวบา้นตอ้งทาํตาม เมื่อรัฐสั่ง  เช่นเดียวกบัที่

นางสมจิต  พึ่งป่า ชาวบา้นท่าลง้ ท่ีไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 

 

ทาํก็ไดไ้ม่ทาํก็ได ้ถา้เขาทาํก็ไม่ฝ่าฝืนเขา  เราอยูเ่ฉยๆน่ะ  ไม่รู้วา่ชาวบา้นใครอยาก

ได้หรือไม่อยากได้  ไม่ได้มีการคุยกัน  ถ้าเขาทาํก็ทาํ ถ้าไม่ทาํก็อยู่ไปอย่างน้ี ก็

ไม่ไดเ้ดือดร้อนอะไร  ผูใ้หญ่บา้นบอกวา่ “ไม่ตอ้งสนใจเขานะ พวกทาํเขื่อน เขาทาํ

ของเขาเองหรอก เราอยูต่ามปกติของเรา ไม่ตอ้งไปเดือดร้อนกบัเขา” 

 

          จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า  ชาวบา้นในกลุ่มน้ีมองว่า การสร้างเขื่อน

ไม่ใช่เร่ืองของชาวบา้น  เป็นหนา้ที่และความรับผิดชอบของรัฐ ชาวบา้นไม่ควรไปกา้วก่ายกบัเร่ือง

ดงักล่าว  เพราะไม่ใช่หนา้ท่ีของตน 

          5.1.1.3   การวางเฉยต่อการพูดถึงโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มเพือ่ลดความ

แตกแยกในชุมชน  ในช่วงแรกที่มีกระแสข่าวเร่ืองการสร้างเขื่อน ชาวบา้นในชุมชนมีความต่ืนตวั

ต่อเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ต่างจบักลุ่มเพือ่พดูคุยถึงเร่ืองเข่ือน และมีข่าวลือและขอ้มูลจากหลายฝ่ายเขา้

มาในชุมชน เกิดการถกเถียงกนัวา่ อยากใหมี้การสร้างเข่ือน หรือไม่อยากใหมี้การสร้างเข่ือน ซ่ึงต่าง

คนก็ต่างมีเหตุผลของตนเอง อีกทั้งขอ้มูลที่นํามาถกเถียงกนัเป็นเพียงข้อมูลที่ไม่ชัดเจน  ความ

ขดัแยง้และความคลุมเครือจึงเกิดข้ึนในชุมชน  ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํสัมภาษณ์ของ นายสอน ใตโ้พธ์ิ 

บา้นคนัท่าเกวยีน  ซ่ึงไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 

 

มนัก็ขดัแยง้กนัอยู ่ บางคนก็ร้องโวยวาย  มนัหลายความคิด  คนท่ีอยากได ้ท่ีคิดไม่

ถึงผลท่ีจะตามมา  ก็มีช้ีหนา้ผม  บอกวา่ “คุณอยูที่่น่ีมาเป็นก่ีปี จนจะถึงวนัตายแลว้ 

คุณยงัไม่มีอะไร  เคยมีไหมเงินลา้น”  [มีข่าวลือวา่ชาวบา้นจะไดค้่าชดเชยจากการ

สร้างเข่ือน หลงัคาเรือนละหน่ึงลา้นบาท] ผมก็เลยบอกเขาวา่ “ถา้ฉนัขายมรดกพ่อ

แม่ รวมทรัพยสิ์นทั้งหมด มนัก็เกินนะลา้นนึง  คุณจะเอาเงินลา้นไปไวไ้หน  เงิน

ลา้นนึง มนัจะมากอะไร” 

 

          นอกจากนั้นในบางหมู่บา้นยงัมีการแยกความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเขื่อนระหวา่งคนที่

ตอ้งการเขื่อนกบัคนที่คดัคา้นเขื่อนออกเป็นสองกลุ่มใหญ่  หมู่บา้นที่เห็นไดช้ดัที่สุดคือ บา้นตามุย  

โดยความขดัแยง้เป็นความขดัแยง้ในเชิงของความคิดเห็น  จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นพบวา่  กลุ่มที่



145 

 

 

ตอ้งการเขื่อนจะเป็นกลุ่มผูใ้หญ่บา้นหรือเป็นละแวกบา้นทางคุม้บา้นผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงอา้งเหตุผลใน

เร่ืองการพฒันา โดยให้ความเห็นวา่หมู่บา้นตอ้งมีการพฒันา  ไฟฟ้าเป็นส่ิงที่คนมีความตอ้งการเพิ่ม

มากข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นเขื่อนจึงเป็นเร่ืองจาํเป็นที่จะตอ้งสร้าง ตอ้งมองโลกอยา่งมีวิสัยทศัน์ ไม่ใช่มอง

แค่บา้นตามุย  เป็นตน้  ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่คดัคา้นเขื่อน ซ่ึงถูกชาวบ้านกลุ่มที่ตอ้งการเขื่อน

เรียกว่า “กลุ่ม NGOs”  เพราะมีนกัพฒันาเอกชนเขา้มาให้ขอ้มูลและคลุกคลีกบัชาวบา้นกลุ่มน้ี ซ่ึง

ชาวบา้นกลุ่มน้ียนืยนัวา่ไม่ตอ้งการเข่ือนเพราะตอ้งการรักษาวถีิชีวติและทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมท่ี

เคยเป็นมา และเช่ือวา่หากมีเขือ่นวถีิชีวติของตนก็จะเปล่ียนไป มีชีวิตที่ยากลาํบากมากข้ึน  เมื่อความ

คิดเห็นไม่ตรงกนั จึงเกิดรอยร้าวข้ึนในชุมชน การแสดงออกของคนแต่ละกลุ่มที่เห็นได ้คือ กลุ่มที่

ตอ้งการเขื่อนจะตอ้นรับบุคคลภายนอกที่เป็นบริษทัอิตาเลียนไทยที่มาลงพื้นที่  เพื่อศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการสร้างเข่ือน  ส่วนกลุ่มไม่ตอ้งการเข่ือนจะตอ้นรับนกัพฒันาเอกชนท่ีต่อตา้นเข่ือน  มี

การใช้การซุบซิบนินทาหรือกล่าวร้ายอนัเป็นการแสดงออกถึงรอยร้าวดังกล่าว  เช่น  การให้

สัมภาษณ์ของชาวบา้นท่ีใหส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัความขดัแยง้เร่ืองเข่ือนของชุมชนวา่ 

 

ไม่ถูกกนัตั้งแต่ยาย...[หมายถึงนกัพฒันาเอกชนคนหน่ึง] มาเน่ียแหละ  ชาวบา้นคุม้

ทางน้ี จนเรียก “อี” เลยนะ ยาย...เน่ีย  แต่ก่อนไม่เป็นอยา่งน้ี ชาวบา้นถูกกนั  แต่พอ

พวกน้ีมาเป่าหู ก็เช่ือเขาหมดเลย  เขาบอกจะทาํโน่นทาํน่ีให้ ผูใ้หญ่บา้นก็เป็นญาติ

กบัพวกนั้นนะ แต่มาไม่ถูกกันน่ะ ... เขาก็ชวนแม่ไปร่วมกลุ่มผา้  แต่แม่ไม่ไป 

เพราะถา้ไปก็ไปกบัเขาเลย  มีอะไรก็ตอ้งไป 

 

ความขัดแยง้เร่ืองเขื่อนในหมู่บ้านมันจะไม่มีหรอก ถ้าไม่มีคนข้างนอกอย่าง 

NGOs มาปลุกระดม เพราะเขาอยากไดผ้ลประโยชน์เอาไปต่อรอง ว่าเขาจะได้

เท่านั้นเท่าน้ี  เที่ยวก่อนมีคนมาบอกวา่ คนมาสํารวจทาํเขื่อนไดไ้ป 200 ลา้น  คน

ท่ีมาคดัคา้น[NGOs] ได ้100 ลา้น  ไดย้นิจากราชการดว้ย  ถา้ไม่มี NGOs เขา้มา จะ

ขดัแยง้นอ้ย อยากให้ราชการเขา้มาช้ีแจง ทางราชการไม่กลา้มาช้ีแจง เพราะไม่ได้

เป็นหวัหนา้โครงการ 

 

          เมือ่พิจารณาจากการใหส้ัมภาษณ์ จะเห็นวา่ชาวบา้นฝ่ายที่ตอ้งการเขื่อน พยายามที่จะ

บอกวา่ การทีน่กัพฒันาเอกชนเขา้มา ไดท้าํให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนในชุมชน  ถึงแมจ้ะไม่มีการให้

สัมภาษณ์ถึงความขดัแยง้ซ่ึงหน้า แต่ก็ทาํให้ทราบว่าเกิดความไม่พอใจข้ึนระหว่างคนสองกลุ่มน้ี  
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และเมื่อมีการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบา้น  ก็มีความไม่พอใจเกิดข้ึน  ดงัเช่นการ

ใหส้ัมภาษณ์ของชาวบา้นผูห้น่ึงวา่ 

 

คนทีไ่ม่มีเหตุผลก็จะทะเลาะขดัแยง้กบัคนอืน่  เคยมีประชุมหมู่บา้น ประชุมใน

หมู่บา้นมนัก็พูดกนัไม่จบ มนัตอ้งมีผูใ้หญ่ ทางราชการ นายอาํเภอ  ปลดัอาํเภอ 

ตาํบลนาโพธ์ิกลาง ตาํบลหว้ยไผ ่ NGOs  นกัข่าว  มาคุยกนัท่ีศาลาวดั แต่ส่วนใหญ่

ชาวบา้นไม่ไดแ้สดงความคิดเห็น  เพราะมนัจะมีคนของ NGOs  มากระซิบไวแ้ลว้  

คดัคา้น เฮว้ๆ เหมือนเวทีปราศรัยของเส้ือเหลือง เส้ือแดง พวกที่อยากให้สร้าง

เขื่อน ไม่ได้พูดอะไร  เขาไม่ให้พูดอะไรเลย มีแต่ว่าไม่อยากให้สร้างอย่างเดียว 

ทางอาํเภอ ทางราชการเขาบอกวา่ “แบบน้ีเขาเรียกจดัฉาก” คือมีคนมาบอกไวก่้อน

แลว้ ก็จริงอยา่งที่เขาพูดแหละ  คนที่อยากให้สร้าง เขาไม่อยากพูดเพราะมนัยงัไม่

ถึงท่ีสุด ยงัไม่ทาํประชามติเป็นส่วนบุคคล  ถา้ราชการมาช้ีแจงใหฟั้ง วา่จะไดอ้ะไร

เท่าไหร่ มีเกณฑ์อย่างไร...ถา้มีค่าชดเชยให้เขา ยงัไงเขาก็ตอ้งให้ทาํ  ทางราชการ

ตอ้งมาช้ีแจง  มีแต่ NGOs มาช้ีแจงวา่ เจา้ไม่ไดอ้ะไรหรอก 

 

          นอกจากนั้น กลุ่มคนท่ีไม่ตอ้งการเข่ือนก็มีการใหข้อ้มูลอีกดา้นเช่นกนั  ดงัเช่นการให้

สัมภาษณ์ของชาวบา้นคนหน่ึงวา่ 

 

ทางบริษัทก็มาปล่อยข่าวเหมือนกัน [บริษทัเอกชนที่มาทาํหน้าที่สํารวจความ

เป็นไปได้ในการสร้างเขื่อน] บอกว่า ถ้าผูใ้หญ่บา้นไม่ปลุกระดมคนมาต่อตา้น  

ผูใ้หญ่บา้นจะมีผลประโยชน์ด้วย จะไดเ้ป็นเงินเป็นอะไรก็ว่าไป...คนที่ตอ้งการ

อยากไดเ้ขื่อน เป็นเพราะอยากไดค้่าชดเชย เหตุผลเดียว  คนที่พูดวา่จะให้ค่าชดเชย 

เขาก็พูดมาตลอด มาตามสายของผูน้าํ แต่เรารู้ว่าเราไม่ได ้เพราะเราไม่มีเอกสาร

สิทธ์ิ   ...เร่ืองเขื่อนบา้นน้ี ความคิดก็แตกแยกกนั เขาบอกตอ้งการ เขาไม่ฟังเหตุผล

อ่ืน  เออก็แลว้ไป  เราก็ทาํงานของเราไป  ก็เป็นพีเ่ป็นนอ้งเหมือนเดิมแหละ 

 

          จากความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัเร่ืองเข่ือน  รอยปริเล็กๆ จึงเร่ิมเกิดข้ึนในชุมชน ฝ่ายเอา

เขื่อน ฝ่ายไม่เอาเขื่อน คนน้ีคนนั้น คนน้ีสายนักพฒันาเอกชน  แกนนาํถูกซ้ือตวั บางคนก็ได้รับ

ข่าวสารจากฝ่ายที่ตอ้งการสร้างเขื่อนวา่ถา้สร้างเขื่อนในบา้นเราก็จะไดค้่าชดเชย คดัคา้นยงัไงลาวก็

สร้างอยูดี่และถา้ลาวสร้างแลว้นํ้าท่วมมาบา้นเราก็จะไม่ไดค้่าชดเชย ส่วนผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์าร
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บริหารส่วนตาํบล ถูกสั่งการใหต้รวจสอบ และส่งรายงานคนแปลกหนา้ที่เขา้มาในหมู่บา้น  จากเดิม

หมู่บา้นเคยสุขสงบ  แต่ปัจจุบนัผูค้นในชุมชนเกิดความไม่ไวใ้จกนั ระแวงกนั และมองหนา้กนัไม่

ติด    นายสายสมร ลครวงษ ์ผูใ้หญ่บา้นท่าลง้ เคยใหส้ัมภาษณ์ส่ือไวว้า่ (ลูกสาวไทบา้น, 2551) 

 

ทีจ่ริงเพิ่นวา่เป็นฝาย แต่ฝายน่ีมนัใหญ่จนท่วมบา้นท่าลง้เหมิดบา้น ปัญหาที่ดินทาํ

กินหลงัภูเขาซ่ึงเป็นปัญหาเก่าๆ ยงัแกไ้ม่จบเขื่อนกะเป็นปัญหาใหม่มาอีก ผมกะ

หนกัใจ วนัน้ีมีความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํกบัชาวบา้น จากเคยอยูแ่บบสันติฉนัพี่นอ้ง 

พอรู้วา่เขาสิให้เงินสิบลา้น 20 ลา้นพี่นอ้งก็เร่ิมห่างกนั มีปัญหาเร่ืองหลกัเขตที่ดิน 

ขยบัหลกักนัไปมา ชาวบา้นผิดกนั ผูน้าํลาํบากใจสิให้ความเป็นธรรมแต่ละคนมนั

กะยาก บางคนมาขอบา้นเลขท่ี บ่ทนัยา้ยมากะมาขอ บา้นบ่ทนัสร้างบา้นก็อยากได้

บ้านเลขที่ พอผูใ้หญ่บ้านบ่ให้กะเคียด ถ้าสร้างเขื่อนแล้วมันเฮ็ดให้เกิดความ

แตกแยกในชุมชน ผมก็บ่อยากให้เฮ็ด บ่เห็นดว้ย บา้นติดกนัเคยเวา้กนั ม้ือน้ีกะมา

โกรธเคียดให้กนั ชาวบา้นกะฝันไปก่อนว่าสิไดเ้งิน กลุ่มที่จะมาหาผลประโยชน์

กับชุมชนกะเร่ิมเข้ามา บ้านท่าล้งเป็นจุดหน่ึงที ่สร้างกระแสการสร้างเขื ่อน

พอสมควร 

 

          เมื่อมีกระแสความขดัแยง้ในเร่ืองเขื่อนมากข้ึน  จึงมีคาํสั่งจากทางราชการให้หยุด

พูดคุยถึงเร่ืองเข่ือนเอาไวก่้อน จนกวา่จะมีขอ้มูลท่ีชดัเจนจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  เพื่อไม่ให้เกิด

ความขดัแยง้ข้ึนในชุมชน  ในบางหมู่บา้นจึงไดมี้การประกาศบอกชาวบา้นผา่นหอกระจายข่าวของ

หมู่บ้านว่าให้หยุดให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาสอบถาม  เพราะเนื่องจากในช่วงนั้ นมี

นักศึกษาและนักพฒันาเอกชน รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆได้ลงพื้นที่กันมาก เพือ่สอบถามชาวบ้าน

เก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน   

          5.1.1.4  การวางเฉยเพือ่รอฟังขอ้มูลที่มีความเช่ือถือไดเ้พือ่ประกอบการตดัสินใจ 

เน่ืองจากคนในชุมชนไดรั้บขอ้มูลทีมี่ความหลากหลายไม่ตรงกนั ทาํให้ไม่อาจตดัสินใจไดว้า่ขอ้มูล

ใดเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ดงันั้นชาวบา้นบางส่วนเม่ือถูกถามเร่ืองเข่ือน จะเกิดอาการลงัเล ไม่กลา้ตอบ

แบบชดัเจนว่าตนตอ้งการเขื่อนหรือไม่  ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากยงัไม่มีขอ้มูลพอให้ตดัสินใจ  หรือ

ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการที่มีคนหลายฝ่ายมาถามเร่ืองเขื่อน  ดงันั้นจึงไม่แน่ใจวา่ ผูถ้ามเป็นคนกลุ่ม

ใด  เพราะเร่ืองเขื่อนเป็นเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์หลายอย่าง  ดงันั้นชาวบา้นจึงตอ้งคอย

ระมดัระวงัในการตอบคาํถามเพื่อป้องกนัตนเองดว้ย 
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การวางเฉยดงัท่ีไดก้ล่าวมาในแบบต่างๆ  สามารถสรุปโดยสังเขปไดว้า่  ตน้เหตุของการวาง

เฉยดงักล่าว เกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี คือ 

หน่ึง  คิดว่าเร่ืองเขื่อนไม่มีความเกี่ยวขอ้งกบัตน ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือผลกระทบอะไร

โดยตรง  อีกทั้งคิดวา่ตนไม่ไดมี้หนา้ท่ีท่ีจะพูดในเร่ืองเข่ือน เพราะเร่ืองเข่ือนเป็นเร่ืองของภาครัฐท่ี

เขาจะดูแลจดัการเอง 

สอง  ไม่คิดวา่ตนเองจะมีสิทธิพดู  ชาวบา้นส่วนน้ีมองวา่ ตนเป็นแค่ชาวบา้นที่เป็นผูน้้อย 

ไม่ไดมี้อาํนาจต่อรองอะไร  ถา้เขาจะสร้างเขาก็สร้างได ้พดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์  มีแต่จะเกิดผลเสีย

กบัตน 

สาม  ชาวบา้นส่วนหน่ึงเห็นว่าเร่ืองเขื่อนเป็นเร่ืองของผลประโยชน์  พูดไปจะเกิดความ

ขดัแยง้ในชุมชน เร่ืองเข่ือนจะเป็นตวัทาํลายความสัมพนัธ์ในชุมชน  เพราะฉะนั้นควรหลีกเล่ียงท่ีจะ

พดูเร่ืองเข่ือนเพือ่รักษามิตรภาพต่อกนัไว ้

ส่ี  ชาวบ้านส่วนหน่ึงเห็นว่า ในเร่ืองเขื่อน เป็นเร่ืองที่มีข้อมูลจากคนหลายฝ่าย ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลทีไ่ม่ตรงกนั  และยงัไม่มีความชดัเจนวา่ขอ้มูลจากฝ่ายใดเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง  ดงันั้นชาวบา้น

กลุ่มน้ีจึงเลือกท่ีจะเงียบเพือ่รอฟังขอ้มลูท่ีชดัเจนท่ีจะทาํใหส้ามารถตดัสินใจไดก่้อน 

 

5.1.2  คัดค้าน   

ลกัษณะการคดัคา้นของคนในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงั

นํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

          5.1.2.1  คดัคา้นแต่ไม่ประทว้ง  เป็นกลุ่มของชาวบา้นที่มีความเห็นว่า  การสร้าง

เขื่อนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตน  ส่วนใหญ่เหตุผลในการตอบว่าไม่

ตอ้งการเข่ือน จะเป็นคาํพดูหลกัๆท่ีเหมือนกนัคือ คาํพดูท่ีวา่  “ไม่อยากให้มีเขื่อน มนัหากินลาํบาก”  

ซ่ึงการทีไ่ม่ตอ้งการมีเขือ่นน้ี  เป็นความตอ้งการที่แสดงออกเมื่อถูกถาม  คือหากมีหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานอ่ืนๆเขา้มาสอบถาม ก็จะตอบวา่ไม่ตอ้งการเข่ือนดว้ยเหตุผลต่างๆ  แต่ชาวบา้นกลุ่มน้ี

จะไม่ออกไปต่อสู้ คดัคา้น ประทว้ง  เหมือนอย่างที่ชาวบา้นปากมูนหรือสิรินธรทาํ ดว้ยเหตุผลที่

คลา้ยๆกนั  ยกตวัอยา่งเช่น  การใหส้ัมภาษณ์ของนางนิยม  พนัธ์จนัทร์  ชาวบา้นกุ่ม  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 

ไม่เคย บา้นน้ี ถา้ใครชวนไปประทว้ง จะไม่ค่อยเช่ือใครง่าย  ปากมูลก็เคยมาชวน  

แต่ไม่ไป  ไปม๊อบแล้วมนัลาํบาก  ถ้าถามว่าค่าชดเชยให้เอาไหม  เอา..แต่ไม่ไป

ประทว้งเอา  ไม่ชอบไปประทว้ง  ถา้เขาสร้างเข่ือนแลว้ไดรั้บผลกระทบ แลว้ไม่ให้

ค่าชดเชยก็จะหากินตามเท่าท่ีมี  ไม่ไปประทว้ง  บา้นน้ีไม่ชอบการประทว้ง 
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          เช่นเดียวกบัทีน่ายรัฐอิสระ  จนัทะชาลี  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลสองคอน 

ซ่ึงเป็นชาวบา้นสองคอน  ไดใ้หส้ัมภาษณ์เอาไวว้า่ 

 

ผูใ้หญ่บา้นก็มีการประชุม ถามกนัวา่คิดยงัไง ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ก็มาคุย แต่ไม่มีใครตอบรับ

อยากได้เขื่อน  ในเวทีก็จะมีการคุยเร่ืองสิทธิชุมชน เร่ืองผลดีผลเสีย ความคุม้ค่า  

เรามีสิทธิที ่จะคัดค้าน แต่ไม่แน่ใจในผลของการคัดค้าน  แต่ถ้าจะชวนไป

เดินขบวน ไม่ไป บา้นผมไม่ไปเร่ืองน้ี 

 

          เหตุผลที่ชาวบา้นกลุ่มน้ี  มีความคิดเห็นที่คดัคา้นเขื่อน แต่ขณะเดียวกนัก็ยืนยนัที่จะ

ไม่ไปเดินประทว้งเพือ่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆ  อาจเป็นเพราะวถีิชีวติและวฒันธรรมเฉพาะของตน ท่ี

ชอบอยูอ่ยา่งสงบ  ชอบหากินอยูก่บัธรรมชาติ  ไม่ชอบความวุน่วายหรือการถกเถียง  ความขดัแยง้ใน

รูปแบบของการประทว้งจึงเป็นวถีิท่ีชาวบา้นกลุ่มน้ีพยายามท่ีจะหลีกเล่ียง 

          5.1.2.2  คดัคา้นและมีการเคล่ือนไหว  มีชาวบา้นจาํนวนไม่นอ้ยที่มีความเห็นในการ

คดัคา้นเขื่อนและมีการรวมตวัเป็นกลุ่มเพือ่เคลื่อนไหวขบัเคลื่อนให้มีการยุติการสร้างเขื่อน  โดย

ชาวบา้นกลุ่มน้ี ส่วนมากเป็นชาวบา้นทีมี่การจดัตั้งโดยนกัวิชาการและนกัพฒันาเอกชน  ซ่ึงมีการ

ให้ขอ้มูล ให้ความรู้ในเร่ืองเข่ือน ผลกระทบจากการสร้างเขือ่น มีการพาไปศึกษาดูงานในที่ต่างๆ  

รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปล่ียนกบัชุมชนอ่ืนๆท่ีประสบปัญหาจากเร่ืองเข่ือนและเร่ืองสิทธิต่างๆ  

อาจกล่าวไดว้า่ชาวบา้นกลุ่มน้ีส่วนหน่ึงเป็นชาวบา้นที่คดัคา้นเขื่อนอยูแ่ลว้  แต่ไม่ไดแ้สดงออกถึง

ความคิดเห็นเท่าทีค่วร  เมื่อนักพฒันาเอกชนเขา้มา ก็เป็นเหมือนช่องทางที่ชาวบา้นกลุ่มน้ีจะได้

แสดงออกและรวมพลงักนัมากข้ึน  นอกจากน้ีก็อาจหมายรวมถึงชาวบา้นที่เคยวางเฉยหรือเคยลงัเล

กบัประเด็นต่างๆในเร่ืองเขือ่น  เมื่อไดรั้บขอ้มูลจากนกัพฒันาเอกชน  นกัวิชาการ รวมถึงแกนนาํใน

กลุ่มน้ี ก็ทาํใหพ้ฒันากลายเป็นชาวบา้นท่ีเป็นนกัเคล่ือนไหวในเร่ืองเข่ือนได ้ ซ่ึงการเคล่ือนไหวก็จะ

มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายการทาํงาน  ที่เห็นไดช้ัดคือ “เครือข่ายคนฮกันํ้ าของ”  ซ่ึงมีการร่วม

ทาํงานกบัเครือข่ายอื่นๆดว้ย  เช่น  มูลนิธิประชาสังคม  มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ  

นกัวิชาการและนกัศึกษามหาวิทยาลยัต่างๆ  เป็นตน้   ดงัเช่น การให้สัมภาษณ์ของพ่อใหญ่ดวง  สุ

นนท์ บา้นคนัท่าเกวียน ที่เป็นหน่ึงในชาวบา้นที่ถือเป็นแกนนาํคนหน่ึงในการเคลื่อนไหว  ไดใ้ห้

สัมภาษณ์ไวว้า่ 

 

ผมไปดูเข่ือนต่างๆมา [ไปดูงานกบันกัพฒันาเอกชน] ก็เลยมาแบ่งปันกบัเพื่อนบา้น

วา่ การมีเขื่อนมีผลกระทบอะไรบา้ง  อย่างแรก ผลกระทบดา้นจิตใจ เพราะว่า ถา้
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หากเกิดเขื่อน นํ้ าท่วม ถึงแมจ้ะยา้ยคนในพื้นที่ก็ตาม  ก็ยา้ยไดบ้างคน เช่นยา้ยพ่อ

ไป ก็เหลือลูก  ความแตกแยกก็เกิดข้ึน เขาก็ไม่อยากจากกัน สองคือ ทาํลาย

ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เพราะถา้สร้างเข่ือนก็ตอ้งระเบิดหินต่างๆท่ีอยูต่ามลาํนํ้ า มนั

ก็เกิดผลกระทบ สามคือ อาชีพประมงตามลาํนํ้ าโขง ถา้เกิดเขื่อนข้ึนมา  ปลาต่างๆ

ทีเ่ป็นของธรรมชาติที่อยู่ในนํ้ า มนัก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป  ส่ี ผลการเกษตร

ของคนลาํนํ้าโขงหลงันํ้าลด เช่น มนัแกว หวัหอม ผกัต่างๆ ผกัชี กะหลํ่า ผกักาด ที่

เขาปลูกไวกิ้น และผกัธรรมชาติตามลาํนํ้ าโขง  ถา้นํ้ าท่วมมา  ส่ิงเหล่าน้ีก็หายไป 

เหมือนกับเงินเราที่หายออกไปจากกระเป๋า ถ้าเราไม่มีส่ิงเหล่าน้ีเราก็ต้องซ้ือ 

เหมือนเราตอ้งไปซ้ือพนัธ์ุผกัมาปลูก  บางคนหาวิชาอาชีพจะเล้ียงตวัเองไม่ได ้ ก็

เกิดความเครียด บางคนก็อาจจะฆ่าตวัตายก็มี  ถามวา่พอ่อยากใหมี้การแกไ้ขเร่ืองน้ี

ไหม  ผมอยากให้มีการแกไ้ข คือ ไม่ตอ้งสร้างเขื่อน  การให้ค่าตอบแทนจะไม่พูด 

เพราะปากมูลสร้างมาก่ีปีแลว้ก็ยงัไม่ไดค้่าตอบแทน  ผลสุดทา้ยก็หาวา่เขาเอาคนที่

อ่ืนมาประทว้งเอาเงินจากรัฐบาล  เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากใหม้นัเกิดดีกวา่ ถา้เกิด

มนัจะไดต่้อตา้นกนัหลายขั้นตอน ผมอยากไดสิ้ทธิของตนเอง คือไม่อยากให้สร้าง

เข่ือน 

 

           นอกจากนั้นนายรัฐอิสระ  จนัทะชาลี  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองคอนที่

ไดก้ล่าวถึงการเดินทางไปร่วมเคล่ือนไหวในแง่ของเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการศึกษาดูงาน

ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนไวว้า่  “ชาวบา้นไม่อยากไดเ้ข่ือน  เข่ือนไม่ใช่ความจาํเป็นของชาวบา้น  

...เวทีก็มีจดัท่ีเชียงใหม่เชียงราย ผมไดไ้ป 2 คร้ัง  ซ่ึงจะมีคนติดต่อมา เป็นกลุ่มฮกัแม่นํ้าโขง”   

          ในส่วนของชาวบา้นที่ไม่ได้เป็นแกนนาํ  และไม่ไดถู้กจดัตั้งจากนักพฒันาเอกชน  

แต่มีความคิดท่ีไม่ตอ้งการเขื่อน  ก็มีการหาทาง คิดที่จะคดัคา้นและเคลื่อนไหวเท่าที่ตนจะทาํได ้

ดงัเช่น การใหส้ัมภาษณ์ของนางคูณ  คงทน ชาวบา้นดงนา ท่ีไดก้ล่าววา่ 

 

ชาวบา้นคุยกนั ถามกนัเร่ืองเขือ่น มีคนมาสัมภาษณ์ มาทาํขอ้มูล นายทางอาํเภอก็มี  

คนในหมู่บา้นก็วา่ไม่อยากไดเ้ข่ือน เพราะถา้เอาเขื่อนก็หมดนากิน ไดย้ินเขาวา่กนั

ว่าตั้ งแต่เขมราฐลงมา เขาเห็นว่าไม่อยากให้สร้าง มันจะไม่มีที ่ทาํกิน  ถ้าเขา

รวมกลุ่ม แลว้ไดซ้กั 10 คนอยา่งน้ี ไปขอวา่ไม่ใหท้าํเข่ือน ก็จะไป 
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          ชาวบา้นทีมี่ความคิดเห็นทีค่ดัคา้นเขื่อนและมีการเคล่ือนไหวดว้ย  ถึงแมจ้ะมีจาํนวน

ไม่มาก กระจุกตวัเป็นแกนนําอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ  แต่ถือว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีพลังในการ

รวบรวมความคิดของคนที่ไม่ตอ้งการเขื่อน และสามารถเสนอขอ้เรียกร้องของตนไปยงัสาธารณะ  

โดยมีนักวิชาการและนกัพฒันาเอกชนให้การช่วยเหลือ เพือ่ผลกัดนัไปสู่ผูที้่มีอาํนาจตดัสินใจใน

นโยบายระดบัต่างๆ 

จากการศึกษา  สามารถสรุปเหตุผลของการคดัคา้นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเข่ือนบา้นกุ่มของ

ชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานีไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่ึง  เข่ือนทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อวถีิชีวติ  คือ เมือ่เกิดเขือ่นจะเกิดอ่างเก็บนํ้ า ทาํให้นํ้ าท่วม

ทั้งบา้นเรือน  สวนที่ทาํมาหากิน  รวมถึงเถ้ากระดูกของพ่อแม่บรรพบุรุษที่ฝังอยู่  การประมงจะ

ไดรั้บผลกระทบ  พนัธ์ุปลาลดลงเน่ืองจากเขื่อนขวางทางการวา่ยทวนนํ้ าข้ึนมาวางไข่ของปลา  วิถี

ชีวิตแบบเดิมที่ชาวบ้านหวงแหนจะเปลี่ยนไป  ต้องหาอาชีพใหม่  ต้องปรับตวัใหม่กบัส่ิงที่ไม่

คุน้เคย   

สอง  ผลกระทบต่อทรัพยากร  แก่งหินจะถูกระเบิดจากการสร้างเขื่อน  นํ้ าท่วมทาํให้ป่าบุ่ง

ป่าทามอนัเป็นที่หาอยู่หากินหายไป ส่งผลต่อความมัน่คงทางอาหารในระยะยาว  ทศันียภาพก็

เปลี่ยนไป  เกิดผลต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่เคยมี  เช่น นํ้ าตกสร้อยสวรรค์  นํ้ าตกแสงจนัทร์  

นํ้าตกทุ่งนาเมือง  สามพนัโบก เป็นตน้ 

สาม  เกิดผลกระทบต่อรายได ้  เมื่อนํ้ าท่วม การทาํมาหากินของชาวบา้นลาํบากข้ึน  อาจ

สูญเสียอาชีพประมง เพราะจาํนวนปลาอาจนอ้ยลง  อีกทั้งจะทาํให้ระดบันํ้ าโขงข้ึนลงไม่เป็นปกติ

ตามฤดูกาลที่เคยเป็นมา  ส่งผลต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เคยปลูกได้จากสวนริมตล่ิงอาจ

เปล่ียนไปหรือไม่สามารถปลูกไดเ้ลย  หากนํ้าท่วม ของป่าท่ีเคยหาไดก้็จะนอ้ยลงดว้ย  เป็นตน้   

ส่ี  ความไม่ชดัเจนเร่ืองค่าชดเชย  ไม่มีหน่วยงานของรัฐมาให้ขอ้มูลที่ชดัเจนเร่ืองค่าชดเชย 

วา่หากมีการสร้างเขื่อนจะมีหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าชดเชยอยา่งไร และจะมีมาตรการในการเยียวยา

ความเสียหายอย่างไร  มีแต่เพียงข่าวลือจากแหล่งต่างๆที่ไม่สามารถรับประกนัไดแ้ลยว่าเป็นจริง

หรือไม่  ชาวบา้นจึงมีความกงัวลเร่ืองที่อาจจะไม่ไดค้่าชดเชย  และตอ้งลาํบากเดินทางไปประทว้ง

เพื่อขอค่าชดเชยจากรัฐ  ซ่ึงไม่ใช่วถีิทางท่ีชาวบา้นตอ้งการ 

ห้า  เช่ือว่าเขือ่นเป็นผลประโยชน์ของนายทุน  โดยนายทุนจะไดป้ระโยชน์จากการขาย

ไฟฟ้า  และการนาํไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  แต่ทิ้งผลกระทบ

และความทุกขท์นใหช้าวบา้นในพื้นท่ี 

หก  เช่ือวา่เข่ือนไม่คุม้ค่ากบัส่ิงท่ีเสียไป  เพราะทรัพยากรธรรมชาติ วถีิชีวติ และวฒันธรรม

ของชาวบา้นในชุมชนมีค่ามากกวา่ความตอ้งการไฟฟ้าของคนในเมือง 
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นอกจากนั้ นยงัสามารถจาํแนกความต้องการของชาวบ้านที่คัดค้านเขื่อนได้เป็นอีก 2 

ประเภท คือ หน่ึง ชาวบา้นท่ีคดัคา้นเข่ือน แต่ถา้มีขอ้ตกลงเร่ืองค่าชดเชยและการเยียวยาท่ีเหมาะสม

และตกลงกนัไดด้ว้ยความพอใจ ก็จะยอมให้มีการสร้างเขื่อนได ้  สอง  ชาวบา้นที่คดัคา้นเขื่อนและ

มองว่าเขื่อนเป็นส่ิงที่ไม่คุม้ค่าและจะนาํมาซ่ึงผลกระทบที่ไม่อาจประมาณค่าได้  ถึงแมจ้ะชดเชย

อย่างไรก็ไม่คุม้ค่ากบัทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เสียไป ดงันั้นจึงยืนยนัที่จะไม่ตอ้งการให้

สร้างเข่ือนอยา่งแน่นอน  ดงัที่นายพิบูลย ์ลครวงษ ์ผูใ้หญ่บา้นท่าลง้ไดใ้ห้สัมภาษณ์ไวว้า่  (ลูกสาว

ไทบา้น, 2551) 

 

การสร้างเขื่อนมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ หมู่บา้นผมไม่มีเลยตอนที่ดูแผนที่กบั

ทางบริษัทเห็นแต่โรงไฟฟ้าตั้ งอยู่แทนที่ พอสร้างเขือ่นแล้วความเจริญมีข้ึน

แน่นอน แต่คนที่ต้องการผลประโยชน์ก็จะตามมา อิทธิพลก็จะตามมา ความ

ขดัแยง้ก็จะเกิดข้ึน เขาอาจคิดวา่พีน่้องริมโขงมีความทุกขย์ากกินอยูล่าํบาก แต่ผม

วา่บ่แม่น ชีวิตผมสบายดี มีความสุขดี อยากอยู่สบายๆ แบบน้ี ลกัเล็กขโมยน้อยก็

ไม่มี อยากกินอะไรก็เก็บเอาตามธรรมชาติ จบัปลาก็ไม่ตอ้งไปตามเวลาของเข่ือนท่ี

ปิดเปิด อยากกินปลาตอนไหนก็ไปจบั อยากกินหอยจูบก็ลงไปงม วฒันธรรมของ

บา้นผมซ่ึงเป็นชนเผ่าบรู ประเพณีก็จะกระทบตามมา หลายคนบอกว่าสร้างเขื่อน

จะไดเ้งิน เงินมาก็หมด แลว้จะทาํยงัไงต่อ ผมไม่ไดป้ระมาทเงิน เขาบอกจะให้ ๓ 

ลา้น ๑๐ ลา้น ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ คงจะไดเ้ห็นเงินกอ้น ถา้มีเงินก็ต่างคนต่างไป 

แบ่งกนัแลว้ก็จบ เผ่าบรูจะเกิดความแตกแยก ยา้ยไปอยูก่นัคนละที่ เคยเป็นคนบรู

ต่อไปจะเป็นลาวแล้ว เพราะแตกสลายไปอยู่คนละที่คนละทาง หน่วยงานที่

ตอ้งการสร้างบอกวา่ บา้นท่าลง้อาจจะไดย้า้ย แต่ผมวา่ไม่ใช่แค่อาจจะ ตอ้งไดย้า้ย

แน่ๆ เขื่อนมนัอยูที่่ปลายจมูก ความสูง ๒๐ เมตรแลว้บา้นเรามนัจะเหลืออะไร ตวั

ผมก็อยากไดค้วามเจริญ แต่ผมก็อยากไดห้มู่บา้นของผมมากกวา่เข่ือน 

 

5.1.3  ต้องการเข่ือน   

เป็นกลุ่มท่ีเช่ือวา่เข่ือนจะนาํมาซ่ึงประโยชน์ต่อตนและชุมชน  กลุ่มคนท่ีมีความคิดเห็นใน

ลกัษณะเช่นน้ีจะพบในหมู่บา้นทา้ยเขื่อน  ดงัเช่นที่ นายเหลาคาํ  ขยนัการ  ผูใ้หญ่บา้นตามุย  ไดใ้ห้

สัมภาษณ์เอาไวว้า่ 

 



153 

 

 

ส่วนตวัผม คิดวา่ตอ้งมองส่วนรวมเป็นหลกั  มีคนมาช้ีแจงให้ฟังวา่  อยูไ่หนก็ตาม 

ถา้มีการสร้างสาพฒันา มนัจะดี เพราะถา้สร้างเขื่อนนํ้ าโขงปุ๊บ  การซ้ือไฟฟ้าจาก

ประเทศลาวก็จะลดลง  สอง การทาํคลองส่งนํ้ า  อุบลน่ีพื้นที่ของการเกษตรก็ไม่

นอ้ย ถา้มีคลองนํ้าไหลผา่นไร่นาประชาชน ไม่ใช่มองในภาพบา้นกุ่มตามุยนะ  แต่

ให้มองในภาพคนอุบลและคนต่างจงัหวดัด้วย ถ้าทาํนาได้ 2-3 คร้ังต่อปี มนัจะ

เจริญ มนัจะดี มนัจะมีรายได ้ ถา้เขื่อนจะพงัจริงๆมนัก็คงไม่พงัเร็วเท่าไหร่หรอก 

ช่วงลูกหลานต่อไปเขาก็คงจะมีการตรวจสอบอยูห่รอก ความคิดของพ่อเน่ียอยาก

ให้สร้าง  เพื่อลูกเพือ่หลานขา้งหน้า  ลูกพ่อเน่ียมี 4 คน  บา้นพ่อก็ใช้ไฟ ลูกออก

เรือนไปก็ตอ้งใช้ไฟ ถ้าไม่ทาํไว ้ถา้ไม่มีการวางแผนไว ้ต่อไปภายหน้าจะไปใช้

ไหน ใครจะมายอมใช้ตะบอง ใช้ตะเกียงเหมือนเดิม มนัไม่มีหรอกที่คนเคยใช้

ไฟฟ้าแลว้จะมาไม่ใชไ้ฟฟ้า ไฟดบัแป๊บเดียวก็ร้องโวยวายแลว้ ท่ีผมพูด ถา้คนฟังมี

เหตุและผล มองดูอนาคตขา้งหนา้ ก็ตอ้งคิดวา่อยากให้สร้าง ถา้คิดถึงแต่ตวัเอง ไม่

สร้างก็ได ้ไฟก็มีใชแ้ลว้ แต่ถา้คิดถึงลูกถึงหลาน อยากนอ้ยก็ตอ้งมีครอบมีครัว จะ

เอาไฟฟ้ามาจากไหน ถา้ไม่มีเข่ือน 

 

นอกจากนั้ นยงัมีคนส่วนน้อยของหมู่บ้านเหนือเขื่อนที่เห็นว่าการสร้างเขื่อนจะเป็น

ประโยชน์ต่อตนและตอ้งการให้มีการสร้างเขื่อนข้ึน  ดงัเช่น การให้สัมภาษณ์ของนางราตรี แก้ว

อาสา ชาวบา้นสองคอน ทีไ่ดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่  “ถา้จะทาํก็ไม่คดัคา้น เพราะแม่ไม่มีสวน  แม่อยาก

ไดเ้ข่ือน  เพราะนํ้ าเยอะ  มนัก็ไดใ้ช้นํ้ า  ปลาก็จะเยอะ”   การมองเห็นประโยชน์ของเขื่อนดงักล่าว 

เป็นส่ิงหน่ึงที่ทาํให้ชาวบา้นส่วนหน่ึงตอ้งการเขื่อน  ถึงแมจ้ะมองเห็นผลกระทบเช่นกนั  แต่เม่ือชัง่

นํ้าหนกัระหวา่งประโยชน์และผลกระทบต่อตนแลว้เห็นวา่ตนจะไดป้ระโยชน์มากกวา่ ก็คิดวา่ควร

จะมีการสร้างเข่ือนข้ึน 

ขณะเดียวกนัการยอมรับเขื่อนดงักล่าว  ก็เป็นการยอมรับอยา่งมีเง่ือนไข  ท่ีเม่ือสร้างเข่ือน

แลว้ชาวบา้นตอ้งไดรั้บการชดเชยเยียวยารักษาทีดี่  ดงัเช่น การให้สัมภาษณ์ของนายเหลาคาํ  ขยนั

การ  ผูใ้หญ่บา้นตามุยท่ีไดก้ล่าวถึงความคิดเห็นของชาวบา้นวา่ 

 

ถา้นํ้ าท่วมสวนเขา แลว้รัฐให้ค่าชดเชย รวมทั้งค่าชดเชยประมง  ถา้ให้จริง ไดจ้ริง 

คนส่วนใหญ่ในหมู่บา้นก็จะเห็นด้วย  ไม่ใช่แค่บ้านตามุยนะ  ทั้ งตาํบลห้วยไผ ่

ตาํบลนาโพธ์ิกลางทั้งหมด  เคยประชุมกนัแลว้หลายคร้ัง ถา้รัฐบาลมาช้ีแจงว่าจะ

ใหค้่าชดเชยไร่ละเท่านั้นเท่าน้ี ตามท่ีเรียกร้องหรือมีขอ้ต่อรองกนั  เขาก็จะโอเค 
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 การให้สัมภาษณ์ดงักล่าว จึงเห็นไดว้่า เร่ืองเขื่อนเป็นเร่ืองผลประโยชน์ของคนหลายคน

และหลายระดบั  การเกิดข้ึนของนโยบายต่างๆจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งที่จะตอ้งพูดคุยให้เกิดความเขา้ใจ  

เพราะแมแ้ต่ชาวบา้นทีต่อ้งการอยากใหมี้เขือ่นข้ึนในชุมชน  ยงัตอ้งมีเง่ือนไขที่เป็นหลกัประกนัการ

เยียวยาและการชดเชยจากภาครัฐ เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจไดว้่า ชีวิตของตนจะอยู่ไดอ้ย่างปกติสุข

ต่อไป 

 จากการศึกษาสามารถสรุปเหตุผลของชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  กลุ่ม

ท่ีมีความตอ้งการอยากใหมี้เข่ือนบา้นกุ่มเกิดข้ึน  ไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่ึง  เช่ือวา่เขือ่นจะนาํผลประโยชน์มาใหต้นเองหรือชุมชน  เช่น  ทาํให้เกิดการคา้ขายการ

ท่องเที่ยวข้ึนในชุมชน  เกิดเศรษฐกิจที่ดีและมีการพฒันาชุมชนให้เกิดความเจริญมากข้ึน  มีนํ้ าเพื่อ

การเกษตรมากข้ึน  รายไดม้ากข้ึน  เป็นตน้ 

สอง  เช่ือวา่จะไดค้่าชดเชยจาํนวนมาก  จาํนวนเงินเป็นลา้น ซ่ึงสามารถนาํไปซ้ือรถใหม่ขบั

ได ้หรือไปใช้จ่ายอย่างอืน่ได ้ เพราะชาวบา้นกลุ่มน้ีเห็นวา่ ตนเองเป็นคนยากจน หากไดค้่าชดเชย

เป็นลา้น ก็อาจทาํใหชี้วติของตนดีข้ึน 

สาม  เช่ือวา่จะมีคนสร้างบา้นใหม่ให ้  ตอ้งการมีบา้นใหม่ และที่ทาํกินแหล่งใหม่ที่มีพื้นที่

ทาํการเกษตรมากข้ึน  มีนํ้ าสําหรับทาํการเกษตรมากข้ึน  ซ่ึงจะทาํให้เกิดรายไดที้่เพิ่มข้ึน  และมี

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ส่ี  เช่ือวา่เข่ือนจะมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ  รวมทั้งจะเป็นประโยชน์

ต่อลูกหลานในอนาคต  เพราะประเทศตอ้งมีการพฒันาต่อไป  พลงังานไฟฟ้าจึงเป็นส่ิงทีมี่ความ

จาํเป็น  โดยเฉพาะในยคุท่ีการพฒันาตอ้งพึ่งพลงังานเช่นน้ี 

จากระดบัความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานีที่ไดก้ล่าวมา  

เมื่อนาํมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Alex Hutchinson (2550) ในเร่ืองระดบัของความ

ต่ืนตวัทางการเมือง  สามารถวเิคราะห์และอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)  Illiterate  คนไม่รู้หนงัสือหรือการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่า  คนกลุ่มน้ีในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง 

จงัหวดัอุบลราชธานีมีวถีิชีวติทีอ่ยูก่บัธรรมชาติและการหาอยูห่ากินในแบบของตนเอง  และมีความ

เชื่อตามวิถีของตนว่าการขยนัทาํมาหากินเป็นแบบแผนของชีวิตที่ดีงามและสงบสุขแล้ว  ดงันั้น

กระแสของภายนอกจึงไม่ค่อยมีบทบาทกบัพวกเขาเท่าใดนัก  พวกเขาอาจไม่ดูข่าว ไม่มีความรู้

เก่ียวกบัประเด็นปัญหาต่างๆในทางการเมืองมากนกัและไม่รู้ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน  แต่ใน

เร่ืองของการหวงแหนวถีิชีวติและธรรมชาติแลว้เป็นส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นของชาวบา้นกลุ่มน้ี  ซ่ึงอาจเป็น

พลังเงียบที่เมื ่อข้อมูลเข้าถึงพวกเขาแล้ว ความตื่นตัวอาจเกิดข้ึนจากพลังของความหวงแหน

ธรรมชาติและวถีิชีวติ  โดยท่ีการไม่รู้หนงัสือหรือระดบัการศึกษาก็คงไม่อาจขวางกั้นได ้
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(2)  Misinformed  เป็นกลุ่มคนที่มีขอ้มูลที่ผิดหรืออาจมีขอ้มูลเพียงดา้นเดียว คนกลุ่มน้ีถูก

จดัไวใ้นประเภทสุดโต่ง  และมีปัญหาทางดา้นอารมณ์   เมื่อมองในกลุ่มของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี  อาจเป็นกลุ่มของคนที่มีความเช่ืออย่างแรงกลา้ต่อความคิดความเช่ือของตนเองและ

กลุ่ม  โดยไม่รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มตรงขา้ม  ซ่ึงก็เกิดข้ึนได้ทั้งกลุ่มคนที่คดัคา้นเขื่อนและ

ตอ้งการเขื่อน  และอาจเป็นเหตุผลของการมุ่งเอาชนะ  ตอ้งการให้ขอ้เรียกร้องตอ้งการของกลุ่มตน

ประสบความสาํเร็จ  ซ่ึงส่ิงน้ีกลายเป็นตวัเร่งท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในชุมชน 

(3)  General  เป็นกลุ่มคนท่ีมีขอ้มูลในเร่ืองเข่ือนพอสมควร  และรู้ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชน ว่าเกิดปัญหาอะไรข้ึนบ้าง  พร้อมทั้งมีเหตุผลของตนในการแสดงความคิดความเห็น

เกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อน  ซ่ึงก็อาจจะมาจากแรงจูงใจประการใดประการหน่ึง หรือมาจากการไดข้อ้มูล

อยา่งใดอยา่งหน่ึง  แต่คนกลุ่มน้ีจะไม่ตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนในชุมชน  อยากให้ปัญหาจบ

ลงดว้ยดี  ท่ามกลางความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

 (4)  Activist  หรือ นกัเคล่ือนไหว  เป็นกลุ่มที่มีขอ้มูลและมีความเขา้ใจในประเด็นปัญหา

ต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดีและสามารถอธิบายรายละเอียดของเร่ืองราวต่างๆได ้ คนกลุ่มน้ีศึกษา

ขอ้มูลเพิ่มเติม  มีการติดต่อประสานงานกนัเป็นเครือข่าย  เรียนรู้ที่จะสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร

เพื่อขบัเคล่ือนขอ้เรียกร้องของตนและกลุ่ม  รวมถึงอาจเป็นตวักลางในการส่งผา่นความคิดของกลุ่ม

สู่สาธารณะ  และมีกิจกรรมความเคล่ือนไหวต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือนอยูเ่สมออยา่งต่อเน่ือง 

 (5)  Expert หรือ ผูเ้ช่ียวชาญ  คนกลุ่มน้ีเป็นหน่ีงในผูที้่สร้างข่าวสารทางการเมืองในเร่ือง

เขือ่น  โดยอาจทาํงานร่วมกบัหน่วยงานรัฐ  หน่วยงานประชาสังคม  นกัข่าวทอ้งถ่ิน  บริษทัเอกชน 

หรือเครือข่ายนกัพฒันาเอกชน  จึงเป็นผูที้่มีความรู้ และทราบถึงปัญหา  ทราบถึงผูที้่มีบทบาทต่อ

เร่ืองน้ี  พวกเขาจะผ่านการทาํงานและเคลื่อนไหวมามาก  สามารถรู้วิธีต่อรอง และรู้กระบวนการ

การเสนอขอ้คิดเห็นหรือสามารถติดต่อประสานงานกบัรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆได้ดี  พวกเขาเป็น

กลุ่มที่มกัปรากฏตวัอยูบ่นเวทีเมื่อเกิดการพูดคุยในเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่ม  และมกัจะเขียนหนงัสือหรือ

บทความเพือ่นาํเสนอขอ้คิดเห็นของกลุ่มต่อสาธารณะ  ซ่ึงความคิดเห็นของเขาก็มกัมีนํ้ าหนกัใน

สังคม  นอกจากนั้นพวกเขายงัเป็นผูท่ี้ทาํกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณะดว้ย   

ภาพรวมในเร่ืองความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชน จากการสัมภาษณ์พบวา่ กลุ่มคนที่วางเฉยกบั

เร่ืองเข่ือนมีมากท่ีสุด (รวมถึงคนที่เก็บความคิดเห็นคดัคา้นหรือเห็นดว้ยกบัเขื่อนไวใ้นใจไม่แสดง

ออกมา)   รองลงมาคือกลุ่มคนที่คดัคา้นเขื่อน  และนอ้ยที่สุดคือกลุ่มคนที่ตอ้งการเขื่อน  แต่อยา่งไร

ก็ตามกลุ่มคนที่คดัคา้นเขื่อนเป็นกลุ่มคนที่มีความต่ืนตวัในการแสดงออกถึงความคิดเห็นมากที่สุด 

และมีการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ โดยมีนักพฒันาเอกชนเป็นพี่เล้ียง และมี

เครือข่ายนกัวิชาการ นกัศึกษา  สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร คณะกรรมการสิทธิ  ส่ือ 
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และเครือข่ายเก่ียวกบัแม่นํ้ าโขงต่างๆ ให้การช่วยเหลือ ดงันั้น เสียงของคนเหล่าน้ีจึงมีนํ้ าหนกัและ

ดงัข้ึนในสังคมสาธารณะ 

 

 

5.2  รูปแบบความตื่นตัวของคนในชุมชนต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขือ่นบ้านกุ่ม 

 

 ความต่ืนตวัของคนชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่ม มีการแสดงออกมาในหลายรูปแบบ  ซ่ึงสามารถจาํแนกได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

5.2.1  การแลกเปลีย่นความคิดเห็นในชุมชน   

           5.2.1.1  การจบักลุ่มคุยกนัในเร่ืองเข่ือน  ในช่วงที่มีกระแสข่าวเร่ืองเขื่อนเขา้มาใน

ชุมชน  ชาวบา้นต่างจบักลุ่มพูดคุยกนัถึงเร่ืองเขื่อนวา่ จะมีการสร้างทีไ่หน จะเกิดผลกระทบอะไร 

จะไดค้่าชดเชยเท่าไหร่ อยา่งไร  และมีกระแสข่าวลือต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือนมาให้ถกเถียงพูดคุยกนั

อยู่เสมอ  แต่นัน่ก็เป็นเพียงข่าวลือหรือขอ้มูลที่ไม่สามารถยืนยนัว่าจะไดรั้บค่าชดเชยแบบนั้นจริง

หรือไม่  บางชุมชน มีการไดรั้บขอ้มูลจากเจา้หนา้ที่ของบริษทัเอกชนที่มาศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การสร้างเขื่อน  ว่าจะได้หลงัคาเรือนละหน่ึงล้านบาท  บางคนได้ขอ้มูลจากนักพฒันาเอกชนว่า 

ค่าชดเชยอาจไม่ไดเ้พราะไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน  ซ่ึงหลายคร้ังขอ้มูลไม่ตรงกนั และไม่มีการแจง้

แบบเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐ  ชาวบา้นจึงไดเ้พียงแค่แลกเปลี่ยนขอ้มูลที่มีอยู่ต่อกนัและ

ปรึกษาหารือกนัวา่คิดเห็นกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร   

           5.2.1.2  การประชุมในระดบัหมู่บา้น  บางหมู่บา้นมีการประชุมกนัที่บา้นผูใ้หญ่บา้น

เก่ียวกบัเร่ืองเขือ่น  วา่คิดเห็นอยา่งไร  มีการยกมือเพือ่หย ัง่เสียงวา่ชาวบา้นอยากให้มีการสร้างเขื่อน

หรือไม่  แต่ขอ้มูลในการตดัสินใจก็ไม่เพียงพอ เพราะยงัไม่ทราบวา่เขื่อนจะนาํมาซ่ึงผลประโยชน์

หรือผลกระทบอะไรบา้ง  และจะไดรั้บค่าชดเชยหรือไม่อยา่งไร 

 

5.2.2  การแสดงออกต่อสาธารณะ    

ชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีมีการจดัและร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น

ในเร่ืองเข่ือน  ทั้งการจดัเวทีวิชาการ เวทีแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง

เขื่อนหลายคร้ัง จากหลายหน่วยงาน  ทั้งที่จดัข้ึนในชุมชนและจดัข้ึนในสถานศึกษา หน่วยงาน

ราชการ หรือโรงแรมในตวัจงัหวดัอุบลราชธานี  นอกจากนั้นชาวบา้นยงัไดแ้สดงความคิดเห็นใน
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เร่ืองโครงการสร้างเขื่อนผ่านส่ือต่างๆ  ทั้ งทางส่ือออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และ

รายการโทรทศัน์ดว้ย 

 

5.2.3  การสอบถามข้อมูลจากภาครัฐ   

การสอบถามขอ้มูลจากรัฐจะมีการสอบถามและพูดคุยเก่ียวกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่มในหลายระดับ ตั้ งแต่การสอบถามของชาวบ้านจากผูใ้หญ่บ้าน กาํนัน สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตาํบล  การสอบถามของกลุ่มเครือข่ายคนฮกันํ้ าของหรือกลุ่มองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ

รวมถึงนกัวชิาการต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี  สาํนกังานพลงังานจงัหวดัอุบลราชธานี  กรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา กระทรวง

ต่างประเทศ  กระทรวงพลงังาน  รวมไปถึงนายกรัฐมนตรี  เช่น ในวนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่นํ้าโขง ไดย้ื่นหนงัสือสอบถามและแสดงความห่วงใยในกรณีของ

เขื่อนในแม่นํ้ าโขงต่อนายกรัฐมนตรีสมัคร  สุนทรเวช และมีสําเนาไปถึงกรมพฒันาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ผู ้ ว่าราชการจังหวดัเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และ

อุบลราชธานี   (เครือข่ายประชาคมไทยเพื่อแม่นํ้ าโขง, 2551)  เป็นตน้  การสอบถามขอ้มูลจาก

ภาครัฐดงักล่าว ก็จะมีทั้งการถามโดยวาจา  การถามดว้ยหนงัสือที่เป็นทางการ  การถามในงานเวที

สาธารณะ  และการตั้งกระทูถ้ามสดในรัฐสภา   

นอกจากนั้นก็มีการส่งจดหมายจากองค์กร 178  องค์กร และพลเมือง 23 รายนาม จาก

องค์กรพฒันาเอกชนในประเทศแม่นํ้ าโขง ถึงคณะกรรมการแม่นํ้ าโขงเพือ่แสดงความห่วงใย 

เก่ียวกบัการร้ือฟ้ืนแผนการสร้างเขือ่นไฟฟ้าพลงันํ้ าบนแม่นํ้ าโขงตอนล่าง โดยเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบั

ความลม้เหลวของคณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขงในการยึดกุมหลกัการ “ขอ้ตกลงความร่วมมือเพื่อการ

พฒันาลุ่มแม่นํ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื”  ปี 2538  (องคก์รแม่นํ้าเพือ่ชีวติ, 2550) 

ส่วนภาคเอกชน ชาวบา้นในชุมชนก็เคยได้มีการสอบถาม  ยกตวัอย่างเช่น นายเหลาคาํ 

ขยนัการ ผูใ้หญ่บา้นบา้นตามุย ก็เคยมีการสอบถามเกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อนต่อบริษทัเอกชนท่ีมีหนา้ท่ี

สาํรวจความเป็นไปไดใ้นการสร้างเข่ือน  ดงัน้ี  (ลูกสาวไทบา้น, 2551) 

 

ผมเคยไดถ้ามคนของบริษทัอิตาเลียนไทย ถามเขาวา่การสร้างเขือ่นจะกระทบกบั

ชาวบา้นบ่ เขากะบอกวา่บ่ฮูเ้พราะเขามารับเหมาก่อสร้างส่ือๆ ส่วนวา่เร่ืองชาวบา้น

ทางรัฐสิเป็นผู ้บอกเป็นผู ้ให้ข้อมูลกับประชาชน ทางบริษัทอิตาเลียนไทยบ่

เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองน้ี ผมถามต่อว่าความสูงของเขื่อนจะกระทบความเดือนร้อนกบั
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ชาวบา้นบ่ สูงกวา่ระดบันํ้าธรรมชาติเท่าไหร่ เขากะตอบบ่ไดบ้อกแต่วา่มาศึกษาวา่

สิสร้างหรือบ่สร้าง 

 

5.2.4  การแลกเปลีย่นระหว่างชุมชนทีเ่คยได้รับผลกระทบเร่ืองเข่ือนและการศึกษาดูงาน   

มีการพาชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ทั้งจาก

กลุ่มของนกัพฒันาเอกชนและกลุ่มของบริษทัเอกชนที่มีหนา้ที่ในการสํารวจความเป็นไปไดใ้นการ

สร้างเขื่อน  โดยนกัพฒันาเอกชนจะรวบรวมชาวบา้นจาก 10 หมู่บา้นเพื่อไปดูงานเร่ืองเข่ือนและ

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน  เช่น ท่าลง้ ตามุย  ปากลา  ดงนา  ทุ่งนาเมือง  สองคอน เป็นตน้ รวม

ประมาณ 60 คน  ไปที่เขื่อนสิริกิต์  ไปแก่งเสือเตน้  โดยรวมชาวบา้นเป็นเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ  

ส่วนกลุ่มของบริษทัเอกชนก็จะพาไปดูงานในเร่ืองประโยชน์และส่ิงท่ีไดรั้บจากการมีเข่ือนดว้ย 

นอกจากนั้น ด้วยชุมชนลุ่มนํ้ าโขงของจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจาก

ชุมชนลุ่มนํ้ ามูลและชุมชนสิรินธร ซ่ึงทั้งสองชุมชนต่างเป็นชุมชนที่มีประสบการณ์จากการสร้าง

เข่ือนปากมูลและเข่ือนสิรินธรมาแลว้  ดงันั้น เม่ือไดพ้บเจอกนัในงานบุญ หรือไดไ้ปเยี่ยมเยือนกนั 

หาปลาพบกนั ชาวบา้นจึงไดแ้ลกเปล่ียนและสอบถามซ่ึงกนัและกนัถึงผลกระทบหรือประโยชน์ที่

จะไดจ้ากการสร้างเข่ือน ทั้งเร่ืองค่าชดเชย  ความคุม้ค่าต่างๆ  

 

5.2.5  การเตรียมรับมือกบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้   

เมื่อชาวบา้นไดท้ราบขอ้มูลเร่ืองโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  นอกจากการพูดคุย

และการสนทนาเร่ืองเขือ่นกนัเป็นอยา่งมากแลว้  ในบางพื้นทีมี่การเตรียมรับมือ และเตรียมพร้อม

กบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  เช่น  ชาวบา้นดงนามีการข้ึนไปถางป่าบนภูเขาเพื่อเป็นท่ีทาํกินและท่ีอยู่

อาศยัแห่งใหม่  เพราะได้ทราบข่าวมาว่าหากมีการสร้างเขื่อน นํ้ าจะท่วมบา้นเรือนและเรือกสวน 

ดงันั้นจึงจบัจองหาท่ีอยูแ่ละท่ีทาํกินใหม่บนภูขาก่อนท่ีจะมีการสร้างเข่ือน  ส่วนบา้นท่าลง้ ก็เกิดการ

ขอบา้นเลขท่ี และการแบ่งปันเขตแดนกนัมากมาย เพราะตอ้งการทาํให้เสร็จก่อนสร้างเข่ือน  เพื่อจะ

ไดรั้บค่าชดเชย  ดงัเช่น การใหส้ัมภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้นท่าลง้วา่  (ลูกสาวไทบา้น, 2551) 

 

วนัน้ีมีความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํกบัชาวบา้น จากเคยอยูแ่บบสันติฉนัพี่นอ้ง พอรู้วา่

เขาสิให้เงินสิบลา้น 20 ลา้นพี่น้องก็เร่ิมห่างกนั มีปัญหาเร่ืองหลกัเขตที่ดิน ขยบั

หลกักนัไปมา ชาวบา้นผิดกนั ผูน้าํลาํบากใจสิให้ความเป็นธรรมแต่ละคนมนักะ

ยาก บางคนมาขอบา้นเลขที่ บ่ทนัยา้ยมากะมาขอ บา้นบ่ทนัสร้างบา้นก็อยากได้

บ้านเลขที่ พอผูใ้หญ่บ้านบ่ให้กะเคียด ถ้าสร้างเขื่อนแล้วมันเฮ็ดให้เกิดความ
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แตกแยกในชุมชน ผมก็บ่อยากให้เฮ็ด บ่เห็นดว้ย บา้นติดกนัเคยเวา้กนั ม้ือน้ีกะมา

โกรธเคียดให้กนั ชาวบา้นกะฝันไปก่อนว่าสิไดเ้งิน กลุ่มที่จะมาหาผลประโยชน์

กับชุมชนกะเร่ิมเข้ามา บ้านท่าล้งเป็นจุดหน่ึงที ่สร้างกระแสการสร้างเขื ่อน

พอสมควร 

 

นอกจากนั้นยงัมีผูมี้อิทธิพลบางรายเขา้มากวา้นซ้ือที่ดินริมโขงตั้งแต่บา้นกุ่มเร่ือยไปตลอด

ระยะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากนํ้ าท่วม เพื่อวางแผนในการรับค่าชดเชยจากการสร้างเขื่อน  

รวมทั้งมีการขอเขา้มาเป็นนายหนา้หาคนมารับซ้ือท่ีดิน โดยขอค่านายหนา้กบัชาวบา้นเป็นการตอบ

แทน  ส่วนที่ดินตรงไหนที่ไม่มีเอกสารสิทธิก็จะช่วยเหลือวิ่งเตน้ให้ไดเ้อกสารสิทธิ  เพียงแต่ขอ

ส่วนแบ่งจากค่าชดเชยผลกระทบจากการสร้างเข่ือนเป็นการตอบแทน 

 

 

5.3  ปัจจัยที่มีผลต่อความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี 

ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขือ่นบ้านกุ่ม 

 

 5.3.1  ปัจจัยภายนอก   

ปัจจยัภายนอกชุมชนทีท่าํให้เกิดความตื่นตวัด้านสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี ไดแ้ก่  

          5.3.1.1  ภาครัฐ  ภาครัฐมีบทบาทในการสร้างความต่ืนตวัให้กบัคนชุมชนลุ่มนํ้ าโขง 

จงัหวดัอุบลราชธานี คือ เม่ือรัฐไดต้ดัสินใจศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างเข่ือนบา้นกุ่ม  มีการลง

นามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบัลาว  การให้ขอ้มูลผ่านทางรายการ “สนทนาประสาสมคัร” ของ

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เกี่ยวกบัการสร้างเขื่อน การเรียกประชุมผูใ้หญ่บา้นกาํนนั และสมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มและแจกเอกสารอา้งอิงผลการศึกษาโครงการไฟฟ้า

พลงันํ้าฝายปากชมและฝายบา้นกุ่มของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวง

พลงังาน ก็ไดส้ร้างความตื่นตกใจและมีกระแสข่าวในเร่ืองโครงการสร้างเขื่อนบา้นกุ่มข้ึน  ทาํให้

คนในชุมชนมีการตั้งคาํถามมากมายเก่ียวกบัเขื่อน  ทั้งผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  ประโยชน์ที่จะไดรั้บ 

ค่าชดเชย  ลกัษณะเขือ่น  ตาํแหน่งที่จะสร้างเขือ่น  เป็นต้น  ประชาชนจึงได้มีการสอบถามถึง

รายละเอียดต่างๆกบัเจา้หน้าที่ของรัฐในหลายระดบั  เช่น ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  อาํเภอ และจงัหวดั  แต่เจา้หนา้ที่รัฐดงักล่าวไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการดงักล่าว  ต่อมา
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เกิดกระแสความขดัแยง้เกิดข้ึน ทาํให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีการสั่งให้ยุติการพูดคุยเร่ืองเขื่อนเอาไว้

ก่อน จนกวา่จะมีรายละเอียดทีช่ดัเจน  ดงันั้นชาวบา้นจึงไดถู้กสั่งต่อเป็นทอดๆลงมาวา่ให้ยุติการให้

ขอ้มูลกบัคนภายนอกและการพดูคุยเร่ืองน้ีลงเพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ในชุมชน 

          นอกจากนั้น ยงัมีเจา้หนา้ที่รัฐอีกกลุ่มหน่ึงที่พยายามที่จะคดัคา้นโครงการไฟฟ้าพลงั

นํ้าเขือ่นบา้นกุ่ม หรือพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐทบทวนและทาํการศึกษาผลกระทบอยา่งรอบดา้น

เสียก่อน ที่จะดาํเนินโครงการ  เจา้หน้าที่รัฐกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 

คณะกรรมาธิการการสวสัดิการสังคม  สภาผูแ้ทนราษฎร และคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ

เร่ืองทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา  โดยร่วมทาํงานและเคลื่อนไหวกับชาวบ้าน

เครือข่ายคนฮกันํ้าของ, นกัพฒันาเอกชน, นกัวชิาการ และส่ือต่างๆ 

          5.3.1.2  บริษทัเอกชน มีบทบาทในการสร้างความต่ืนตวัใหช้าวบา้นใน 2 กระแส คือ   

          หน่ึง กระแสความต้องการเขื่อนเพือ่เหตุผลทางด้านการพฒันาชุมชนให้มีความ

เจริญก้าวหน้า  มีการลงพื้นที่เพื ่อจัดตั้ งมวลชนของตน  และนําเสนอในด้านที่ดีของเขื่อนให้

ประชาชนได้รับฟัง  นอกจากนั้ นก็มีการสํารวจความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อน วดัระดับนํ้ า 

เดินทางไปตามหมู่บา้นต่างๆ  ซ่ึงก็มีชาวบา้นท่ีเห็นดว้ยกบัการสร้างเข่ือนอยูจ่าํนวนหน่ึง 

          สอง  กระแสการต่อตา้นเขื่อน  เกิดจากการที่เมื่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัเดินทางไปวดั

ระดบันํ้า และสาํรวจความเป็นไปไดใ้นการสร้างเข่ือนในพื้นท่ีต่างๆ  เมื่อชาวบา้นเห็นดงักล่าวก็เกิด

ความสงสัย และต่ืนตกใจวา่ เขาจะมาทาํอะไร  และเกิดการตั้งคาํถามต่างๆข้ึน   

          เจา้หนา้ที่ของโครงการสร้างเขื่อนบา้นกุ่มไดม้าพูดคุยกบัชาวบา้น โดยแจง้วา่มีความ

จาํเป็นตอ้งสร้างเขื่อนเพื่อให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช ้และถา้การสร้างเขื่อนมีผลกระทบกบัปริมาณ

ปลาที่ชาวบ้านจับได้ พร้อมจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเล้ียงปลาในกระชังทดแทน  ซ่ึงนางสาคร 

ชาวบา้นบา้นดงนากลบัตอบว่า “แต่ชาวบา้นไม่อยากเล้ียงปลาในกระชงั เพราะมีค่าหัวอาหารใช้

เล้ียงปลา ซ่ึงชาวบา้นตอ้งลงทุนสูง ไม่เหมือนการหาปลาในธรรมชาติ ที่ลงทุนเพียงนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

ใชเ้ติมเคร่ืองยนตเ์รือหางยาวท่ีใชจ้บัปลา”  (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551) 

          ชาวบา้นเร่ิมจบักลุ่มกนัคุยถึงเร่ืองการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม และต่างคุยกนัวา่มนัไม่ใช่

แค่เร่ืองศึกษาความเป็นไปได ้เพราะเขามาขุด มาเจาะ มาสํารวจ ปักหมุด ทาํหมายสัญลกัษณ์ตลอด

แนวแม่นํ้ าโขง มีตวัแทนเขา้มาวดัที่ดินถามหาเอกสารสิทธ์ิเพือ่ประเมินค่าชดเชย และเบีย่งเบนให้

ชาวบา้นสนใจเร่ืองเงินค่าชดเชยมากกวา่ที่จะคิดเร่ืองขอ้ดีขอ้เสียจากการสร้างเขื่อน บา้งก็มาแจกผา้

ห่ม ผา้ขนหนู ทุกวนัน้ีมีหน่วยงานหลายหน่วยเขา้มาในหมู่บา้นมากข้ึนๆ ทางอาํเภอก็มีการเรียก

ประชุมหลายคร้ัง แต่บางคร้ังก็เป็นบริษทั ทาํให้ชาวบา้นเกิดความสับสน ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร และ

ไม่แน่ใจวา่เป็นโครงการของรัฐหรือเป็นโครงการของบริษทัเอกชน  (ลูกสาวไทบา้น, 2551) 
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          5.3.1.3  นกัพฒันาเอกชน  เป็นกลุ่มที่มีความใกลชิ้ดกบัชาวบา้นมากที่สุด  มีบทบาท

ในการสร้างความตืน่ตวัของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยจะลงพื้นที่เขา้มาคลุกคลีกบั

ชาวบา้น ให้ขอ้มูลความรู้ในเร่ืองเขื่อน  ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อน  ให้ความรู้เร่ืองสิทธิ 

สร้างความกล้าในการแสดงความคิดเห็นและปกป้องสิทธิของตน  สอบถามความคิดเห็นของ

ชาวบา้นเกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อน  พาชาวบา้นไปดูงานเร่ืองเขื่อนและผลกระทบจากการสร้างเขื่อนใน

พื้นท่ีต่างๆของประเทศ  พร้อมกนันั้นก็จดัตั้งมวลชน ดึงชาวบา้นที่สามารถต่อยอดความรู้ไดม้าเป็น

แกนนาํ  และสร้างกลุ่มเครือข่ายการเคล่ือนไหว เห็นไดช้ดัที่สุด คือ กลุ่มฮกันํ้ าของ โดยมีแกนนาํ

ชาวบา้นเป็นตวัประสานกิจกรรมความเคล่ือนไหวต่างๆ  นกัพฒันาเอกชนจะเป็นพีเ่ล้ียงให้กบักลุ่ม

ชาวบา้นเหล่านั้น เพราะเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ ทราบช่องทางในการเรียกร้อง รวมถึงเทคนิควิธีทาง

กฎหมาย และขั้นตอนทางราชการ  เป็นตน้ นอกจากนั้นก็ยงัทาํหนา้ทีเ่ป็นส่ือกลางนาํความคิดเห็น

ของชาวบ้านออกไปเผยแผ่ต่อสาธารณะ  จัดเวทีสาธารณะ  เวทีวิชาการ เวทีพูดคุยย่อย สร้าง

พนัธมิตรกบักลุ่มต่อสู้เร่ืองสิทธิอื่นๆในประเทศ  เพือ่รวมให้เกิดพลงัในการเรียกร้อง โดยทาํงาน

ร่วมกบั นักวิชาการ  นักพฒันาเอกชนในพื้นที่อื่น  นักข่าว องค์กรพฒันาเอกชนในต่างประเทศ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  สมาชิกวุฒิสภา  เป็นตน้  ซ่ึง นิภาพร บุรา หน่ึงในแกนนาํ

ชาวบา้นตามุย ไดใ้หส้ัมภาษณ์ถึงบทบาทของนกัพฒันาเอกชนไวว้า่ 

 

การท่ี NGOs เขา้มา มนัเกิดประโยชน์หลายอยา่ง ฝึกความคิด การประกอบอาชีพ  

แต่ก่อน เราจะอยูไ่ม่เป็นหลกั ไม่เป็นกลุ่มเป็นกอ้น พอเขาเขา้มาก็สร้างกลุ่มมีกลุ่ม

ทอผา้ กลุ่มเรือ กลุ่มมอง ทาํให้เราเห็นอนาคต เขาฝึกให้เราออม ฝึกให้เราเก็บเงิน 

เอาเงินเรามาช่วยเรา ไม่ต้องไปพึ่ งที ่อืน่   และย ังพาไปดูงานหลายๆอย่าง 

เปรียบเทียบระหวา่งชีวิตท่ีอยูแ่ถบน้ี กบัชีวิตที่เปล่ียนแปลงหลงัการสร้างเขื่อน วา่

แตกต่างกนัยงัไง  ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิก็เปล่ียนไป  ทาํให้เรารู้วา่เรามีสิทธิ สิทธิที่

จะพูด จะทาํอะไรแลว้ไม่ผิด เราก็ไม่ตอ้งกลวั เรามีสิทธิอะไรบา้ง แต่ก่อนก็กลวั

นายว่า  ตอนน้ีก็กล้าพูดมากข้ึน เรากล้าบอกว่าเรารักนํ้ า เราไม่อยากให้ใครมา

ทาํลาย 

 

          5.3.1.4  นกัวิชาการ  มีบทบาทในการสร้างความตื่นตวัของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี โดยการลงพื้นที่  เขา้ไปให้ขอ้มูลเร่ืองเขื่อนในชุมชน ให้เอกสารความรู้เร่ืองเขื่อน  

สอบถามความคิดเห็นประชาชนในเร่ืองเข่ือน จดักิจกรรมต่างๆร่วมกบันกัศึกษา  นกัพฒันาเอกชน 

นกัข่าว และเครือข่ายต่างๆ ทั้งเวทีสาธารณะ เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น เวทีวิชาการ  ประสานการ



162 

 

 

รวมตวัของชาวบา้นในแบบต่างๆ ตลอดจนเขียนบทความ ทาํงานวิจยั หรืองานวิชาการเก่ียวกบัเร่ือง

เข่ือน  นาํกรณีเร่ืองเข่ือนไปเป็นเน้ือหาสาํหรับการเรียนการสอนในหอ้งเรียน รวมทั้งเป็นส่ือกลางนาํ

ความคิดเห็นของชาวบา้นออกไปเผยแผ่ต่อสาธารณะ  ซ่ึงการนาํความคิดเห็นของชาวบา้นไปสู่

สาธารณะน้ี เป็นประโยชน์อยา่งมาก เพราะยิ่งตีแผไ่ปไดม้ากเท่าใด ประเด็นน้ีก็จะยิ่งเป็นสาธารณะ

มากข้ึน  มีคนเขา้มาใหค้วามคิดเห็นและช่วยเหลือมากข้ึนดว้ย 

          5.3.1.5  ชุมชนท่ีเคยมีบทเรียนเร่ืองเข่ือน  มีบทบาทในการสร้างความต่ืนตวัของคน

ลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี คือ เขา้มาให้ขอ้มูลเร่ืองเขื่อน  ถึงส่ิงที่ตนไดรั้บจากการสร้างเขื่อน

ในชุมชนของตน  ทั้งเร่ืองค่าชดเชย  ผลกระทบที่เกิดข้ึน  ชีวิตหลงัจากการมีเขื่อน  ความคุม้ค่าของ

เขือ่น  ความเจบ็ปวดที่ไดรั้บจากการมีเขื่อน เป็นตน้  ซ่ึงส่วนมากกลุ่มที่มีบทเรียนที่ไม่ดีกบัเขื่อนจะ

ต่ืนตวัเพื่อใหข้อ้มูลมากกวา่ เพราะเห็นวา่เขื่อนเป็นส่ิงทีน่าํมาซ่ึงความทุกขต่์อชาวบา้น  โดยคนที่ให้

ขอ้มูลตามเวทีแลกเปล่ียนต่างๆ ส่วนมากจะเป็นแกนนาํของปากมูล เช่น พ่อสมเกียรติ พน้ภยั  และ

แม่สมปอง  เวยีงจนัทร์ เป็นตน้ นอกจากนั้นก็จะเป็นชาวบา้นทัว่ไปที่มีการพบปะแลกเปล่ียนกนัเอง

ในชุมชน จากการพบปะกนัระหว่างหาปลา หรืองานบุญต่างๆ  ก็จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกนัใน

เร่ืองเข่ือนดว้ย  โดยจะยกตวัอยา่งการแลกเปล่ียนให้ขอ้มูลของพ่อสมเกียรติ พน้ภยั แกนนาํปากมูล 

ดงัน้ี  (OKNATION, 2551) 

 

หากสร้างเขื่อนกั้นแม่นํ้ าโขงซํ้ าอีกความเสียหายจะยิ่งกว่าเขื่อนปากมูล  คนรุ่นผม

คงเป็นพรานปลารุ่นสุดทา้ย หากมีเขื่อนกั้นนํ้ าโขง ปลาว่ายข้ึนไปวางไข่ไม่ได ้ก็

สูญพนัธ์ุ ลูกหลานคงไม่รู้จกัปลาธรรมชาติ คงไดกิ้นแต่ปลาทบัทิมเล้ียงในกระชงั 

หรืออยา่งดีก็เป็นปลากระป๋องท่ีเจา้ของเข่ือนเอามาแจกใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบ 

 

          นอกจากนั้นยงัมีคาํบอกเล่าของ นางสังวาลย ์บุญน้อย ชาวบา้นในพื้นที่ที่จะไดรั้บ

ผลกระทบ เล่าใหฟั้งถึงคาํเตือนจากญาติท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเข่ือนปากมูลวา่  “พีน่อ้งอยา่ให้สร้างเขื่อน

เลย เพิ่นชดใชใ้ห้จริง แต่มนัไม่คุม้ ชีวิตที่ต่ืนมาลงนํ้ าก็ไดกิ้น แต่พอมีเขื่อน ก็หากินยาก” (ถิรนนัท ์

เลิศวจิิตรจรัส, 2553)   แต่ก็มีชาวบา้นบางคนทีใ่หส้ัมภาษณ์วา่  คนปากมูลบอกให้ปล่อยให้เขาสร้าง

เลย  เราจะไดเ้งินค่าชดเชยเป็นเงินจริง  ซ่ึงคาํแนะนาํก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม ทั้งที่อยากให้สร้างและ

ไม่อยากใหส้ร้างเช่นกนั 

          5.3.1.6  ส่ือต่างๆ   ส่ือประเภทต่างๆ ที่มีการนาํเสนอเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่ม ก็มีผลต่อ

ความต่ืนตวัในระดบัหน่ึงของชาวบา้นลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยส่ือที่มีการนาํเสนอเร่ือง

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม ประกอบดว้ย ส่ือโทรทศัน์จากช่องฟรีทีวี ส่ือโทรทศัน์เคเบิ้ล
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ทีวแีละทีวอีอนไลน์  ส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทข่าวออนไลน์  ส่ือวิทยุชุมชน  และส่ือหนงัสือพิมพท์ั้ง

หนงัสือพมิพท์ัว่ไปและหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  แต่ส่ือท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อความต่ืนตวัของคนในชุมชน

ลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี คือ ส่ือจากโทรทศัน์ช่องฟรีทีว ี โดยชาวบา้นจะดูรายการโทรทศัน์ที่

มีการพูดถึงเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่ม และมีการนาํมาพูดคุยในชุมชนร่วมกนั  เพราะการนาํเสนอถึงเร่ือง

เข่ือนของรายการโทรทศัน์ เป็นการแสดงให้เห็นวา่  การสร้างเขื่อนจะเกิดข้ึนจริง ไม่ใช่เพียงแค่ข่าว

ลือ  และชาวบ้านจะมองว่าเร่ืองเขื่อนเป็นเร่ืองใกล้ตวัมากข้ึน  เพราะมีภาพชาวบ้านในชุมชน

ใกลเ้คียงกนัให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองเขื่อน  โดยเฉพาะมีเหตุการณ์หน่ึง เม่ือ

ชาวบา้นท่ีใหส้ัมภาษณ์ร้องไห ้พลางกาํเมด็ถัว่ท่ีตวัเองปลูก พร้อมพูดวา่ “ถา้สร้างเขื่อนนํ้ าท่วม แลว้

จะทาํอาชีพอะไร เหมือนฆ่ากนัทั้งเป็น”  เป็นคาํพดูท่ีสะเทือนอารมณ์คนท่ีมีวถีิชีวติผกูพนักบัการทาํ

สวนริมโขง เป็นอย่างมาก  และสร้างความตืน่ตวัให้กบัคนในชุมชนให้มีการพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

มากข้ึนดว้ย 

 

5.3.2  ปัจจัยภายใน  

ปัจจัยภายในชุมชนที่ทาํให้เกิดความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง จังหวดั

อุบลราชธานี ไดแ้ก่  

          5.3.2.1  ผูน้าํชุมชน ผูน้าํชุมชนในท่ีน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ผูน้าํชุมชนแบบ

เป็นทางการ เช่น ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  กาํนนั  เป็นตน้  และผูน้าํแบบ

บารมี  เช่น  พ่อบา้นพ่อเมือง  คนที่ชาวบา้นให้ความนบัถือ  ซ่ึงความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนจะมีผล

ต่อความคิดเห็นของชาวบา้นในเร่ืองเข่ือนดว้ยเช่นกนั  ส่วนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บับารมีของผูน้าํ

ผูน้ั้นดว้ย  ในหมู่บา้นที่ผูใ้หญ่บา้นเห็นคา้นในเร่ืองเขื่อน ก็จะมีการประสานงานและเป็นหวัแรงใน

การจดัชาวบา้นไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมประชุมแลกเปล่ียนหรือเคล่ือนไหวในการต่อตา้นเข่ือน  แต่

บางหมู่บา้นหากผูใ้หญ่บา้นตอ้งการเขื่อน ก็จะประสานงาน เขา้ร่วม หรือสนบัสนุนกิจกรรมของ

บริษทัเอกชนท่ีเขา้มาในพื้นท่ี  เป็นตน้ 

          5.3.2.2  การรับรู้และความเช่ือมัน่ในสิทธิของชุมชน  การรับรู้และความเช่ือมัน่ใน

สิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  มีหลากหลายแบบ คือ 

                       1)  ไม่รับรู้และไม่เช่ือมัน่ คือไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิในการคดัคา้นหรือ

แสดงความคิดเห็นในเร่ืองเขื่อน  คิดวา่ เร่ืองเขื่อนไม่ใช่หนา้ที่ของตนเอง  ไม่ควรไปยุง่เก่ียวเพราะ

อาจนาํความเดือดร้อนมาให ้

                       2)  รับรู้แต่ไม่เชื่อมัน่ คือทราบว่าตนเองมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น 

สนบัสนุนหรือ คดัคา้นเขื่อน  และได้มีการแสดงความคิดเห็นไป  แต่ยงัไม่เชื่อมัน่ว่าส่ิงที่ตนได้
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แสดงความคิดเห็นนั้นจะมีผลต่อนโยบายหรือการตดัสินใจของภาครัฐหรือไม่  หรือบางกลุ่มเช่ือวา่

ตนมีสิทธิที่จะพดู  แต่มีเหตุผลบางประการที่ทาํให้ตอ้งเงียบ  ดงัเช่น กรณีชาวบา้นที่มีคู่ชีวิตเป็นคน

ลาวหรือคนไร้สัญชาติ  แมพ้วกเขาจะไม่อยากให้สร้างเขื่อนแต่ก็ไม่สามารถแสดงตวั แสดงความ

คิดเห็นได ้เพราะเกรงวา่อาํนาจรัฐและกฎหมายจะมาแยกผวัแยกเมีย แยกลูกออกจากกนั จึงจาํเป็นที่

จะตอ้งสงบปากสงบคาํ  หรือแมแ้ต่จะลุกข้ึนมาคดัคา้นและต่อสู้กรณีอุทยานทบัที่ดินทาํกินที่เป็น

ปัญหาเร้ือรังอยูใ่นปัจจุบนัก็ทาํไม่ได ้เกรงจะถูกขุดคุน้เร่ืองสัญชาติกระทบกบัคนในครอบครัวและ

วงศว์ารญาติพี่น้อง ทั้งที่ในใจตระหนกัดีวา่รัฐไม่มีความชอบธรรมที่จะมาทาํเช่นน้ีกบัพวกเขา  (ลูก

สาวไทบา้น, 2551) 

                       3)  รับรู้และเช่ือมัน่ คือทราบวา่ตนเองมีสิทธิแสดงความคิดเห็น คดัคา้น หรือ

สนบัสนุนเข่ือน และไดมี้การแสดงความคิดเห็นและเคล่ือนไหวต่างๆไป  พร้อมทั้งเช่ือวา่ส่ิงท่ีตนได้

แสดงออกไปจะมีผลต่อนโยบายหรือการตัดสินใจของภาครัฐอย่างแน่นอน  ดังเช่น การให้

สัมภาษณ์ของ พ่อดวง สุนนท์ ชาวบา้นคนัท่าเกวียน ที่ไดใ้ห้สัมภาษณ์ไวว้่า  “เรามีสิทธินะ เรามี

สิทธิมนุษยชนในตวั การที่เราจะต่อตา้นเขื่อน ก็ตอ้งเอาสิทธิมนุษยชนไปคุยไปพูด”  นอกจากนั้น 

นายจนัทร์  ภมีู ชาวบา้นคนัท่าเกวยีน ก็ไดใ้หส้มัภาษณ์ดว้ยเช่นกนัวา่ 

 

สิทธิท่ีจะคา้นเข่ือนมีเต็มท่ี  เพราะบา้นพ่ออยู่ท่ีน่ี  ทาํไมไม่อยากให้สร้าง เพราะ

สร้างแลว้มนัท่วมก็ไม่รู้จะอยู่ไหน กินอะไร  ถ้าจะสร้างจริงๆ จะมีอะไรให้ เพื่อ

ตอบบุญแทนคุณ  อยา่มาพูดเร่ืองไม่มีเอกสารสิทธินะ  อย่าพูด ไม่มีเอกสารก็จริง 

แต่วา่พอ่อยูม่าตั้งแต่รุ่นพอ่รุ่นแม่ ดินบา้นดินเมืองเรา  ถา้สร้างท่วมแลว้จะทาํอะไร

กินได ้ไม่มีไร่มีนา อาศยัจบัปลากิน  ถา้เขาจะมาสร้าง พอ่มีสิทธิจะตา้นทานได ้คน

อื่นต้องสนับสนุนพ่ออยู่แล้ว คนที่ไม่อยากให้สร้างคือม.อุบล เขาก็มาถาม

ประชาชน ไม่ใช่เขาจะมาบอกวา่ไม่ให้สร้าง เขาก็มาถามเหมือนกนั  พ่อพูดความ

จริงวา่ ไม่อยากใหส้ร้าง ถา้สร้างแลว้ มนัก็ทุกขก์็จน ไม่มีท่ีกิน บา้นก็จะไม่มีอยู ่ ถา้

จะสร้างแลว้จะให้อะไร  ถา้ให้หนีไปเฉยๆ  มนัก็เหมือนไล่กนัหนีไปเฉยๆ บา้น

เคยอยูอู่่เคยนอน พอ่แม่ตายไปก็ฝังอยูท่ี่น่ี มนัก็ไม่อยากหนีอยากไปนะ 

 

          5.3.2.3  การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของชุมชน  

เน่ืองจากในแต่ละหมู่บา้นในแต่ละชุมชน หรือแมแ้ต่ในแต่ละอาชีพ แต่ละครอบครัวนั้น จะไดรั้บ

ประโยชน์และผลกระทบจากเร่ืองเขื่อนที่ไม่เหมือนกนั ดงันั้นการชั่งนํ้ าหนักและการตดัสินใจ

เกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อนจึงแตกต่างกนัไปดว้ย  เช่น  ชุมชนที่อยู่เหนือเขือ่นจะไม่เห็นดว้ยกบัการสร้าง
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เข่ือนเป็นส่วนมาก เพราะเข่ือนจะทาํใหเ้กิดอ่างเก็บนํ้าเหนือเข่ือน ทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม  โดยเฉพาะคนท่ี

มีสวนริมโขง  คนท่ีมีอาชีพประมง หรืออาชีพเก่ียวกบัการท่องเท่ียวสามพนัโบก หรือในท่ีอ่ืนๆ  แต่

สําหรับคนที่ไม่มีสวนริมโขง ก็มีบางส่วนที่ตอ้งการเขื่อนเพราะอาจจะไดค้่าชดเชย  หรือไดน้ํ้ าเพื่อ

ทาํการเกษตรในสวนท่ีอยูบ่นบกหรือท่ีไกลออกไป  ส่วนชุมชนใตเ้ข่ือนจะมีความเห็นท่ีหลากหลาย

เพราะมีกลุ่มผลประโยชน์ท่ีหลากหลาย  เน่ืองจากการสร้างเขื่อนจะไม่ก่อให้เกิดอ่างเก็บนํ้ า  แต่อาจ

ทาํให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความเจริญและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่สร้างรายได้ โดยคนที่มี

อาชีพเกี่ยวกับรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์จะอยากให้มีเขือ่นเพราะจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  แต่

ชาวบา้นอีกกลุ่มก็มองว่าหากเขื่อนพงั จะทาํให้เกิดอนัตรายกบัหมู่บา้น  รวมทั้งเกรงว่าหากสร้าง

เขื่อนจะมีการทุบทาํลายแก่ง ที่เป็นทรัพยากรที่ตนหวงแหน  และจะทาํลายระบบนิเวศน์ทาํให้การ

ทาํมาหากินตอ้งเปล่ียนไปและยากลาํบากกวา่เดิม 

          5.3.2.4  การตดัสินใจรับขอ้มูลของคนในชุมชน     ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองเขื่อนมี

เขา้มาจากหลากหลายช่องทาง  เช่น จากนกัพฒันาเอกชน นักวิชาการ ส่ือ เจา้หน้าที่ของรัฐ หรือ 

บริษทัเอกชน   ซ่ึงหลายคร้ังเป็นขอ้มูลที่ไม่ค่อยตรงกนั  ดงันั้นการตดัสินใจรับขอ้มูลของคนใน

ชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั เพราะหากเช่ือหรือตดัสินใจรับขอ้มูลจากแหล่งใด ก็จะมีแนวโนม้ท่ี

มีลกัษณะความตื่นตวัและพฤติกรรมไปตามกลุ่มที่มีความเชื่อแบบนั้นดว้ย  ซ่ึงการที่ชาวบา้นจะ

ตดัสินใจเช่ือขอ้มูลจากแหล่งใด ก็ข้ึนอยู่กบัความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้มูล ความน่าเช่ือถือ ความ

ไวว้างใจ และความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการระหวา่งผูใ้หข้อ้มูลกบัชาวบา้นดว้ย   

 

 

5.4  การรวมกลุ่มและเครือข่าย  ในการเคลื่อนไหวในกรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเขือ่น

บ้านกุ่ม 

 

 การรวมกลุ่มและการเคลื่อนไหวของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี ถือเป็นการ

แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  โดยรูปแบบในการแสดงออก 

ตรงตามการใหค้วามหมายของ สุจิต  บุญบงการ (2537)  ที่วา่ไวว้า่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็น

การมีส่วนร่วมดว้ยความสมคัรใจ ปราศจากการบงัคบั   รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

อาจมีตั้งแต่รูปแบบเล็ก ๆ แคบๆ   เช่น  การแสดงความคิดเห็น   การอภิปรายทางการเมือง   การ

เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นถึงผูมี้อาํนาจรัฐ   ไปจนถึงรูปแบบที่มีนํ้ าหนกักวา้งขวางข้ึน   เช่น  

การชุมนุมประทว้ง   การเดินขบวน  การวิง่เตน้   เพือ่ให้ผูน้าํทางการเมืองออกกฎหมายหรือยอมรับ
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ในนโยบายที่ตนเรียกร้อง (lobbying)  ซ่ึงทั้งหมดน้ี ล้วนเป็นกิจกรรมที่คนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดั

อุบลราชธานี ไดแ้สดงออกแลว้ทั้งส้ิน 

 โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองดงักล่าว เป็นการใช้สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมต่อการ

บริหารจดัการทรัพยากรนํ้า  เพราะนํ้าถือวา่มีความสาํคญัมากกบัวิถีชีวิตของชุมชน  ในเร่ืองของการ

จดัการทรัพยากรนํ้ า  มณฑ์สุชาติ  ใบโพธ์ิ (2554)  ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ควรมีการจดัการทรัพยากรนํ้ า

ทีเ่หมาะสมและถูกวิธี  โดยตอ้งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของชุมชน และตอ้งดาํเนินการ

ร่วมกนัหลายภาคส่วนเพื่อให้มีการแกปั้ญหาอยา่งบูรณาการและต่อเน่ือง  สอดคลอ้งกบั เกริกศกัด์ิ 

บุญญานุพงศ์และคณะ (2539: 8)  ที่กล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าต้องส่งเสริมและ

พฒันาการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรต่างๆในการดาํรงชีพบนพื้นฐานของการอนุรักษท์รัพยากรดินและ

นํ้ าแบบยัง่ยืน  ดงันั้นกระแสการจดัการทรัพยากรนํ้ าที่ย ัง่ยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็น

แนวทางการจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบใหม่ทีไ่ม่มุ่งเน้นการบริหารจดัการจากส่วนบน หรือ มองใน

มุมของรัฐเพียงดา้นเดียวเท่านั้น แต่ไดมี้การใส่ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดว้ย  

และเร่ิมมีการใชค้วามรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมกลบัมาใชใ้นการดูแลจดัการทรัพยากรนํ้ามากข้ึน  

 นอกจากนั้น จากแนวคิดการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า 

โดยกรมทรัพยากรนํ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2550: 7)  ได้กล่าวว่า  ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า คือ ความรู้ มโนทศัน์ ความเช่ือ ประเพณี ระเบียบ 

ขอ้ห้าม วิธีการ ความสามารถ  ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ   ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิตของปัจเจก

บุคคลหรือชุมชน  ที่ถูกนาํมาใช้เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในชุมชนทอ้งถ่ินในลกัษณะ

ต่างๆ ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมชุมชน ไดแ้ก่  การ

จดัหาแหล่งนํ้ า/การใช้ประโยชน์  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ า  การพฒันาแหล่งนํ้ า  และการ

จัดการองค์กร/กลุ่มผูใ้ช้นํ้ า  ทั้ งน้ีชาวบ้านชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จังหวดัอุบลราชธานี ได้มีการใช้

ประโยชน์จากแม่นํ้ าโขงในการดาํรงชีวิต ทาํอาชีพประมง เกษตรกรรม  จนเรียกไดว้า่แม่นํ้ าโขงได้

สอดแทรกเขา้ไปในวิถีชีวิตและวฒันธรรมของพวกเขาอย่างกลมกลืน  พวกเขามีระเบียบการใช้

ประโยชน์จากแม่นํ้ าโขงและการอนุรักษ์รักษาแม่นํ้ าโขงในรูปแบบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยไม่

ตอ้งจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถือเป็นความเขา้ใจระหวา่งกนัในชุมชน และถือเป็นการบริหาร

จดัการนํ้าของชุมชน  เช่น การกาํหนดเขตลวงปลา  การแบ่งเขตเพาะปลูกริมตล่ิงแม่นํ้ าโขง  เป็นตน้  

เม่ือรัฐมีโครงการสร้างเข่ือนเกิดข้ึนในชุมชนเพื่อการพฒันาในแนวทางของรัฐ เพื่อกกัเก็บนํ้ าไปใช้

ประโยชน์ในพื้นที่ที่ไกลออกไป และเพื่อจะมีการสร้างพลงังานไฟฟ้าอนัจะเป็นประโยชน์ของคน

ส่วนใหญ่ในประเทศ  ตามหลกัการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแลว้ ชุมชนควรมีสิทธิใน

การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ากบัภาคส่วนอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ชุมชนควร
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มีส่วนร่วมทั้งในการรับรู้  การแสดงความคิดเห็นและการร่วมตดัสินใจ  แต่เมื่อโครงการน้ีไม่ได้

เปิดเผยขอ้มูลหรือไม่ไดส้อบถามความคิดเห็นของชาวบา้นก่อนที่จะมีโครงการเก่ียวกบัแม่นํ้ าโขงที่

เขาใช้ประโยชน์อยู่  ชาวบา้นจึงมีการตั้งคาํถามกบัส่ิงที่เกิดข้ึน เพราะการจะพฒันาลุ่มนํ้ าโขงซ่ึง

เก่ียวพนักบัชีวติคนมากมาย  หากไม่มีการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้ ก็ไม่ถือวา่เป็นการ

บริหารจดัการนํ้าท่ีดี และจะนาํมาซ่ึงปัญหามากมายในภายหลงั  ความไม่พอใจของชาวบา้นดงักล่าว

ต่อการบริหารจดัการนํ้ าที่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงออกในรูปแบบของการแสดงความ

คิดเห็น การรวมกลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆ ดงัจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

5.4.1  การรวมกลุ่มในการเคลือ่นไหวกรณโีครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม  

จากการรวมกลุ่มเคล่ือนไหวของคนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงั

นํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม สามารถสรุปพอสังเขป ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 5.1  ลาํดบัเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม 

  

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

ปลายปี 2548 เร่ิมมีข่าวลือและขอ้มูลเร่ืองการสร้างเขื่อน  แต่ชาวบา้นยงัไม่ทราบเร่ืองและ

ไม่เช่ือ  (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  ศูนยว์ิจยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    

ปี 2549 ชาวบา้นสังเกตเห็นว่า มีกลุ่มนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี

เขา้ไปในพื้นที่บา้นกุ่ม บา้นตามุย  และบา้นท่าลง้ และเร่ิมมีคนแปลกหนา้ลง

ไปในพื้นที่  (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  ศูนยว์ิจยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง 

และ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    

กนัยายน -

ตุลาคม 2550 

ผูใ้หญ่บ้านและกาํนันพร้อมชาวบ้านส่วนหน่ึงเข้าร่วมการประชุมที่กลุ่ม

บริษทัทีป่รึกษาจดัการประชุมระดบัพื้นที่โครงการ คร้ังที ่1 (ปฐมนิเทศ

โครงการ)  ซ่ึงเป็นการประชุมประจาํเดือนของกํานันผูใ้หญ่บ้านอาํเภอ

เขมราฐ  เภอนาตาล  อาํเภอโพธ์ิไทร  อาํเภอศรีเมืองใหม่และอาํเภอโขงเจียม 

จงัหวดัอุบลราชธานี (มนตรี  จนัทวงศ ์อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  

ศูนย์วิจยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี.  

สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

12  พฤศจิกายน  

2550  

องค์กร 178  องค์กร และพลเมือง 23 รายนาม จากองค์กรพฒันาเอกชนใน

ประเทศแม่นํ้ าโขง ไดมี้จดหมายถึงคณะกรรมการแม่นํ้ าโขงเพือ่แสดงความ

ห่วงใย เกี่ยวกบัการร้ือฟ้ืนแผนการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าบนแม่นํ้ าโขง-

ตอนล่าง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความลม้เหลวของคณะกรรมาธิการแม่นํ้ า-

โขงในการยดึกุมหลกัการ “ขอ้ตกลงความร่วมมือเพือ่การพฒันาลุ่มแม่นํ้ าโขง

อยา่งย ัง่ยนื” ปี 2538  (องคก์รแม่นํ้าเพือ่ชีวติ, 2550) 

11-14 

กุมภาพนัธ์ 

2551 

ผูใ้หญ่บ้านและกาํนันพร้อมชาวบ้านส่วนหน่ึงเข้าร่วมการประชุมที่กลุ่ม

บริษทัท่ีปรึกษาจดัการประชุมระดบัพื้นที่โครงการคร้ังที่ 2  โดยอาศยัการ

ประชุมประจาํเดือนกาํนนัผูใ้หญ่บา้นของอาํเภอเขมราฐ  เภอนาตาล  อาํเภอ

โพธ์ิไทร  อาํเภอศรีเมืองใหม่และอาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี โดย

ตวัแทนบริษทัไดย้นืยนัวา่ เขื่อนบา้นกุ่มจะถูกสร้างอยา่งแน่นอน  (มนตรี  จนั

ทวงศ ์อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี.  ศูนยว์ิจยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง 

และ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    

กุมภาพนัธ์-

มีนาคม 2551 

ชาวบา้นพบวา่มีกลุ่มคนเขา้มาสํารวจสัญญาณดาวเทียม  เมื่อสอบถาม  กลุ่ม

ดงักล่าวอา้งวา่จะมาสาํรวจช่องทางการเดินเรือ  นอกจากนั้นชาวบา้นยงัพบวา่

หมู่บา้นที่อยู่ตามสายนํ้ าโขงตั้งแต่บา้นกุ่มไปจนถึงปากกะหลางมีหมุดฝังอยู่

เป็นระยะ  ลกัษณะเป็นท่อเหล็กเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 น้ิวคร่ึง  คาดวา่

ฝังลึกมาก เพราะไม่สามารถดึงหรือถอนได้  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  

ศูนย์วิจยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี.  

สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)    

มีนาคม 2551 มีหน่วยงานเข้าไปยงับ้านท่าล้ง  ขนอุปกรณ์เข้าไปขุดเจาะหินเพือ่นําไป

ตรวจสอบวดัค่าความเหมาะสม  2 จุด  ชาวบา้นตามุยและท่าลง้ต่างรู้วา่มีการ

ขุดเจาะ  แต่ไม่รู้ว่าเจาะไปทาํอะไร  มีเพียงผูน้าํหมู่บา้นที่รู้เร่ือง  โดยบริษทั

อา้งว่าหากหินไม่มีความเหมาะสม  ก็ไม่สามารถสร้างได้  (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี.  ศูนยว์ิจยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี.  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง, 2551)   
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

26  มีนาคม 

2551 

เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่นํ้าโขงออกแถลงการณ์วา่   

“โครงการเขื่อนบนแม่นํ้ าโขงสายหลกัจะทาํให้ระบบการไหลและระดบันํ้ า

ของแม่นํ้ าโขงเปล่ียนแปลงไป  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ พนัธ์ุ

ปลา  ปริมาณปลาท่ีจบัได ้และความมัน่คงทางอาหารของประชาชนสองฟาก

ฝ่ัง  สภาพเช่นน้ีเกิดข้ึนมาแลว้นบัตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนกั้นลาํนํ้ าสายหลกัใน

ประเทศจีนเป็นตน้มา  รัฐบาลอา้งวา่เข่ือนจะเป็นแบบ run-of-river  และจะ

ไม่มีอ่างเก็บนํ้าใหญ่  แต่ขอ้มูลการศึกษาของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ระบุวา่  เขื่อนบา้นกุ่มมีพื้นที่อ่างเก็บนํ้ าขนาด 84,000 

ไร่  ยาวข้ึนไปนบั 100  กิโลเมตรตามลาํนํ้ าโขง จากอาํเภอโขงเจียม จนถึง

อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี  ท่วมบา้นเรือน  พื้นที่เกษตรริมโขง  จะ

ส่งผลกระทบด้านประมงทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อน  เขื่อนจะปิดกั้นการ

อพยพของปลาในแม่นํ้ าโขง และอาจเป็นสาเหตุของการระบาดของเช้ือโรค

ในอ่างเก็บนํ้ า  ซ่ึงทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนกบัประชาชนทั้งสองประเทศ  นอกจากน้ี 

นํ้ าจะท่วมรุกลํ้ าเขตแดนของประเทศไทยและลาว  อาจส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของแนวพรมแดนในแม่นํ้ าโขงของไทยและลาว  ซ่ึงถือเป็น

ปัญหาดา้นความมัน่คงและเก่ียวขอ้งกบัอธิปไตยของประเทศ  ในขณะท่ีเข่ือน

บา้นกุ่มก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่พึ่งไดเ้พียง 20 %  ของกาํลงัการผลิต

ติดตั้งเท่านั้น  ดงันั้น โครงการน้ีจะมีความคุม้ค่าหรือไม่กบัการที่ตอ้งลงทุน

มากกว่า 80,000  ลา้นบาท  แต่ตอ้งแลกกบัความเสียหายมหาศาล ซ่ึงภาค

ประชาชนขอเรียกร้องใหย้ติุโครงการสร้างเข่ือนแม่นํ้าโขง ซ่ึงลว้นดาํเนินการ

โดยปราศจากความรับรู้และความเห็นชอบของประชาชนในลุ่มนํ้ า”  

(โครงการฟ้ืนฟูนิเวศน์ในภูมิภาคแม่นํ้ าโขง,  มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ, 

Oxfam  Australia, The  Swedish  Society  for  Nature  Conservation และ 

Inter Church Organization  for  Development  Cooporation  , 2554) 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 

 

วันท่ี การเคลื่อนไหว 

11  พฤษภาคม  

2551 

ชาวบ้านเข้าร่วมรายการเวทีสาธารณะร่วมทุกข์ร่วมสุข ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟัง

ปัญหาจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายบ้านกุ่ม ที่จุดผ่อน

ปรนคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มี

ผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน อาทิ ส่ือสร้างสุขอุบลราชธานี มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและ

ธรรมชาติ มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต นายอําเภอโขงเจียม สภา

ทนายความ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน วิทยุชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์กลาง 

ชาวบ้านจากบ้านคันท่าเกวียน ทุ่งนาเมือง ปากลา ฯลฯ  

- นางเจรจา มาลี อายุ 65 ปี  ชาวบ้านคันท่าเกวียน กล่าวว่า หลังจาก

ทราบข่าวการสร้างเข่ือน ชาวบ้านต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับวิถีชีวิต การ

ปลูกปอ ปลูกฝ้ าย ปลูกมันริมโขง หากชาวบ้านได้รับผลกระทบจาก

การสร้างเขื่อนจริง รัฐต้องมีการชดเชยอย่างเหมาะสมกับการที่ได้

ลงทุนไป รัฐต้องเข้ามาพบปะพูดคุยกับประชาชนเป็นรายบ้าน 

- นายสํารอง พิมพ์วงศ์ ชาวบ้านบ้านปากลา กล่าวว่าการเข้าร่วมในเวที

ในครั้งนี้ทําให้ได้รับข้อมูลที่ประชาชนเช่นตนไม่เคยได้รับจากส่วน

ราชการ และไม่อยากให้มีการสร้างเขื่อน เพราะจะกระทบถึงวิถีชีวิต 

ความเป็ นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นจึงอยาก

ให้รัฐบาลได้ทบทวนโครงการนี้อีกครั้ง ศึกษาดูว่าโครงการนี้

ประชาชนจะได้ประโยชน์ ต้องสูญเสียอะไร และควรให้ความรู้กับ

ประชาชนให้มากขึ้นเพราะประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับ

โครงการนี้ เช่น นํ้าจะท่วมที่ไหนบ้าง จะทําอาชีพอะไร จะต้อง

อพยพไปอาศัยอยู่ที่ไหน และหากมีการชดเชยจะมีในลักษณะใด 

เพียงพอต่อสิ่งท่ีสูญเสียไปหรือไม่ เพราะท่ีดินสามารถใช้ทํามาหากิน

เลี้ยงชีพได้ชั่วลูกชั่วหลาน 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 

 

วันท่ี การเคลื่อนไหว 

11  พฤษภาคม  

2551 (ต่อ) 

- นางบุตรศรี พวงพันธ์ ชาวบ้านบ้านทุ่งนาเมือง กล่าวว่าเม่ือทราบข่าว

การสร้างเข่ือนก็เสียใจเพราะตนมีสวน และมีพี่น้องท่ีอาศัยในพื้นท่ีนี้ 

ประกอบกับท่ีดินในบริเวณนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ เพียงแต่เสียภาษีบํารุง

ท้องที่ให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นประจําทุกปี  เมื่อจะมี

การสร้างเขื่อนทําไมรัฐไม่ออกมาประชุม หรือปราศรัยให้ประชาชน

ได้รับทราบ ว่าจะสร้างเขื่อนที่บริเวณใด นํ้าจะท่วมถึงบริเวณใด จึง

อยากฝากผ่านไปยังรัฐบาลว่าหากหยุดโครงการนี้ได้ก็อยากให้หยุด 

ไม่อยากให้มาสร้างความรําคาญให้กับคนริมโขงซ่ึงทํามาหากินมา

ยาวนานหลายชั่วอายุคน 

- นางบุญมี พรมบุตรดี ชาวบ้านซ่ึงปลูกลําไยริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง 

ตําบลโพธิ์ไทร กล่าวว่า ไม่อยากให้สร้างเพราะจะกระทบกับการทํา

มาหากิน การเกษตร การประมง ซ่ึงปัจจุบันก็พออยู่ได้ แต่หากหยุด

โครงการนี้ไม่ได้จริงๆ ก็อยากให้รัฐจ่ายค่าชดเชยให้อย่างเหมาะสม

และเพียงพอกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไป (เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, 

2551) 

23  พฤษภาคม  

2551 

นางสาคร ขันธิวัฒน์ ชาวบ้านดงนา ตําบลหนามแท่ง อําเภอศรีเมืองใหม่ 

จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นหมู่บ้านริมแม่นํ้าโขงตั้งอยู่เหนือเข่ือนบ้านกุ่ม ให้

สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวว่า “ชาวบ้านมีอาชีพจับปลาแม่นํ้าโขงเลี้ยงชีวิต โดย

ชาวบ้านดงนาไม่มีที่ดินใช้ปลูกข้าว จึงต้องเอาปลาแลกข้าว ทั้งปลาสดและ

ปลาร้า หรือขายให้พ่อค้าปลาที่มารับซื้อ ปัจจุบันชาวบ้านสามารถจับปลา

เศรษฐกิจคือ ปลานาง ปลาอีตู๋ วันละ 20-50 กิโลกรัม โดยปลาเหล่านี้มีราคา

รับซื้อสูงถึงกิโลกรัมละ 60-65 บาท ทําให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่ได้  นอกจากนั้น 

ก็ยังปลูกพืชผลทั้งข้าวโพด ฝ้ าย ถั่วลิสง มัน กระเทียม เพราะดินที่หมู่บ้านมี

ความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องใส่ปุ๋ ยเคมี ทําให้ชาวบ้านมีพืชผักไว้กินและขายสู่- 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

23  พฤษภาคม  

2551 (ต่อ) 

-ท้องตลาดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ได้สบาย แต่เร่ิมมีความกังวลเมื ่อ

เจา้หนา้ที่ของโครงการสร้างเขื่อนบา้นกุ่มมาพูดคุยกบัชาวบา้น  โดยแจง้วา่มี

ความจาํเป็นตอ้งสร้างเขือ่นแห่งน้ีเพือ่ให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช ้และถา้การ

สร้างเขื่อนมีผลกระทบกบัปริมาณปลาที่ชาวบา้นจบัได ้พร้อมจะส่งเสริมให้

ชาวบา้นเล้ียงปลาในกระชงัทดแทน...แต่ชาวบา้นไม่อยากเล้ียงปลาในกระชงั 

เพราะมีค่าหวัอาหารใชเ้ล้ียงปลา ซ่ึงชาวบา้นตอ้งลงทุนสูง ไม่เหมือนการหา

ปลาในธรรมชาติ ทีล่งทุนเพียงนํ้ ามนัเช้ือเพลิงใชเ้ติมเคร่ืองยนตเ์รือหางยาวที่

ใชจ้บัปลา จึงตอ้งการให้มีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกบัธรรมชาติและ

มนุษยท่ี์อยูต่ามริมแม่นํ้าโขง”  (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551) 

26  พฤษภาคม  

2551 

นางบุญเลือม ใตโ้พธ์ิ อายุ 52 ปี ชาวบา้นคนัท่าเกวียน ตาํบลนาโพธ์ิกลาง 

อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ใหส้ัมภาษณ์ต่อผูส่ื้อข่าวศูนยข์่าวประชา

สังคม จงัหวดัอุบลราชธานี ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจะมีการสร้างเขื่อนที่แม่นํ้ าโขง 

พึ่งมารู้เมือ่ไม่ก่ีวนัน้ีเอง รู้สึกเสียใจมาก ใจหาย เพราะอยูบ่า้นคนัท่าเกวียนมา

ตั้งแต่เกิด วิถีชีวิตผูกพนักบัแม่นํ้ าโขง และการทาํมาหากิน บา้นก็อยู่ติดริม

แม่นํ้าโขง มีทีดิ่นทาํกินอยูป่ระมาณ 34 ไร่ ทาํสวน 4 ไร่ ทาํนา 30 ไร่ แต่ละปี

ไดข้า้ว 100 กระสอบ อาชีพรองคือปลูกสวน ไดแ้ก่ สวนเงาะ มะนาว ลาํไย 

และทาํเกษตรริมโขง คือ ฝ้าย มนัแกว ขา้วโพด ถัว่ลิสง และเล้ียงววั หากทาํ

เขื่อนเกรงว่านํ้ าจะท่วมบา้น ซ่ึงบา้นก็พึ่งสร้างเสร็จ ลูกไปทาํงานหาเงินใน

กรุงเทพฯเพื่อหาเงินมาสร้างบา้น กวา่บา้นจะสร้างเสร็จลูกตอ้งอดทนมากแค่

ไหน ไร่นา และสวนผลไมจ้ะทาํอย่างไร ควายววัจะเอาไปเล้ียงที่ไหน ชีวิต

เกษตรกรทีเ่กิดที่น่ี หากินอยู่ที่น่ี มีความเป็นอยู่แบบน้ีมาตั้งแต่เกิด  หากได้

ค่าชดเชยไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เหมือนอยู่บา้นตวัเอง อยากวอนรัฐบาลให้ทบทวน

ถึงผลกระทบให้ถ่ีถว้น ถา้เป็นไปไดไ้ม่อยากให้มีการสร้างเขื่อนเลย นางบุญ

เลือม กล่าวดว้ยนํ้าตานองหนา้ในท่ีสุด  (ศูนยข์่าวประชาสังคม, 2551) 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

28  พฤษภาคม  

2551 

เครือข่ายประชาสังคมไทยเพือ่แม่นํ้ าโขง  องค์กรพนัธมิตร และนกัวิชาการ 

มากกวา่ 100 รายนาม  ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี นายสมคัร  สุนทรเวช 

และสาํเนาถึงสมาชิกคณะรัฐมนตรี  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน  ผูว้่าราชการจังหวดัหนองคาย  เลย  อุบลราชธานี  นครพนม  

มุกดาหาร  โดยเรียกร้องให้รัฐบาลระงบัขอ้ตกลงใดๆเก่ียวกบัโครงการเขื่อน

ที ่จะทํากับรัฐบาลลาว  จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูล  รวมถึงรายงาน

การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และรับฟังความคิดเห็น

จากสาธารณะก่อน  และระบุวา่ โครงการเขื่อนบนแม่นํ้ าโขง เช่น เขื่อนบา้น

กุ่ม  เป็นโครงการขนาดใหญ่  ไม่ใช่  Check  Dam  หรือฝายชะลอนํ้ า  ดงัที่

ท่านนายกรัฐมนตรีใหข้อ้มูลต่อสาธารณะ  ซ่ึงจะทาํลายอาชีพหลกัของชุมชน

ทั้งฝ่ังไทยและลาวไม่นอ้ยกวา่ 20  หมู่บา้น  ไม่ใช่เพียง 2 หมู่บา้น ดงัที่ท่าน

นายกรัฐมนตรี ระบุ  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศน์ในภูมิภาคแม่นํ้ าโขง,  มูลนิธิ

ฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ, Oxfam  Australia, The  Swedish  Society  for  

Nature  Conservation และ Inter Church Organization  for  Development  

Cooporation  , 2554) 

18  กรกฎาคม  

2551 

มีการจดัเวทีชาวบา้น ที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยมี

ชาวบา้นตามุยมาร่วมพดูคุย  (จากการสัมภาษณ์อาจารยสุ์รสม  กฤษณะจูฑะ) 

สิงหาคม  2551 ชาวบ้านได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานรายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” รายการ

โทรทศัน์ที่จะออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวีและทีวีออนไลน์  ซ่ึงเป็นการทาํงาน

ภายใตโ้ครงการพฒันาการส่ือสารและเครือข่ายนกัส่ือสารสุขภาวะไดรั้บทุน

สนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)โดย

มีวตัถุประสงค์เพือ่ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมเสนอปัญหาทางออกในการแก้ไข

ปัญหาและยงัเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื ่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของ

ชุมชน  ซ่ึงชาวบา้นไดใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

สิงหาคม  2551 

(ต่อ) 

นายพลอย จอมแสง ชาวบา้นคนัท่าเกวียน อายุ 66 ปี  เล่าถึงความเป็นอยูข่อง

ตนวา่  “มีอาชีพประมงมาตั้งแต่รุ่นพอ่แม่และเป็นคนในพื้นที่แท้ๆ ถือไดว้า่ทาํ

มาหากินกบันํ้ าโขงมาโดยตลอดไม่นานมาน้ีก็ได้ยินข่าวเร่ืองที่เขามาสร้าง

เขือ่นรู้สึกกงัวลเพราะทีผ่า่นมามีปัญหาเร่ืองที่ดินทบัซ้อนกบัเขตอุทยานพื้นที่

ทาํกินนอ้ยจึงยึดอาชีพประมง ถา้ให้พูดก็คงคดัคา้นไม่อยากให้สร้างเขื่อนแต่

ถึงบอกไม่ใหส้ร้างอยา่งไรเขาก็คงไม่ฟังเพราะตนเป็นคนส่วนนอ้ยของอาํเภอ

โขงเจียมเท่านั้น เปรียบไปก็เหมือนยกัษเ์หยียบปากนก คนส่วนนอ้ยจะไปสู้

กบัคนส่วนใหญ่ไดอ้ย่างไร แมจ้ะมีคนบอกให้ไปประทว้งเหมือนเขื่อนปาก

มูลก็ไม่รู้จะทาํอย่างไร ถา้เกิดนํ้ าท่วมก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะพื้นท่ีท่ีอยู่

ตอนน้ีก็เป็นมรดก ให้ไปอยู่ที่อื่นก็คงอยูไ่ม่ได ้เงินเป็นลา้นใชไ้ม่นานก็หมด 

แต่ที่ดินทาํไร่ทาํสวนกินไดต้ลอดชัว่ลูกชัว่หลาน แลว้จะหาที่ดินอยา่งนั้นได้

ทีไ่หน ทุกวนัน้ีอุทยานก็ไล่ออกจากพื้นที่อยู่แลว้ ถา้ฝากบอกรัฐบาลไดก้็ไม่

อยากให้สร้างครับ เห็นถึงความเจริญของบา้นเมืองอยูแ่ต่ไม่อยากหนีจากดิน

พ่อแม่ ถา้จะสร้างจริง ๆ ไม่ให้นํ้ าท่วมบา้นจะไดไ้หม ถา้ท่วมแลว้ก็หมดทุก

ส่ิงทุกอยา่ง รู้ถึงความเจริญแต่ตอ้งคิดถึงชาวบา้นวา่จะมีชีวิตอยูไ่ดห้รือไม่ได”้  

(สุมาตร ภูลายยาว, 2551) 

4  สิงหาคม  

2551 

นายภูมิ สิมกนัยา สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร 

จงัหวดัอุบลราชธานี ไดใ้ห้สัมภาษณ์ส่ือออนไลน์วา่ ชาวบา้นแถบน้ีมีวิถีชีวิต

พึ่งพาทรัพยากรจากแม่นํ้าโขงเป็นหลกั ทั้งการหาปลาในแม่นํ้ า และทาํเกษตร

ริมฝ่ังนํ้ าในช่วงนํ้ าลด เฉพาะการปลูกพืชผกัริมนํ้ าสามารถสร้างรายไดเ้ฉลี่ย

ถึง 40,000 บาทต่อครัวเรือน โดยปลูกพืชต่างๆ ชาวบา้นอยูก่บัแม่นํ้ าโขงไม่

ตอ้งเล้ียงปลา ปลาธรรมชาติทีนี่่เล้ียงคนมาหลายชั่วคน หากินได้ตลอดปี  

(OKNATION, 2551) 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

7  สิงหาคม 

2551 

ผูใ้หญ่บา้นตามุยและบา้นท่าลง้ ไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน

บา้นกุ่มในโอกาสทีค่ณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี 

นาํโดย นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายก อบจ.อุบลราชธานี ตลอดจน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี กว่า 30 คน จากเขต

เลือกตั้งทั้งหมด 42 เขตเลือกตั้ง เดินทางไปยงั บา้นท่าลง้ ตาํบลห้วยไผ ่อาํเภอ

โขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ทั้งน้ีเพือ่ติดตามสถานการณ์และรับฟังความ

คิด เ ห็นข อง ชา วบ้า น เ กี ่ย วกับ ก รณี ที ่รัฐบา ล  นา ย ส มัคร  สุ นท รเวช 

นายกรัฐมนตรี เตรียมศึกษาและจะทาํการก่อสร้างเขื่อนกั้นลาํนํ้ าโขงบริเวณ 

บา้นกุ่ม – บา้นท่าลง้ ตาํบลหว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 เข่ือนในลาํ

นํ้าโขง ท่ีรัฐบาลชุดน้ีเตรียมจะสร้างข้ึน   

นายสมร ละครวงษ ์ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5 บา้นท่าลง้ ตาํบลหว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม 

กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช มีนโยบายว่าจะสร้างเขื่อนกั้นลาํ

นํ้าโขงบริเวณบา้นกุ่ม-บา้นท่าลง้ ตาํบลหว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม จนถึงปัจจุบนั 

ยงัไม่มีหน่วยงานใดเขา้มาช้ีแจงต่อประชาชนว่า โครงการขนาดใหญ่ที่จะ

เกิดข้ึนจะเป็นไปในทิศทางใด จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เช่นไร 

นํ้ าจะท่วมพื้นที่มากแค่ไหน และจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรหลงั

การสร้าง ขณะเดียวกนัหลงัมีข่าวการเตรียมการก่อสร้างเขื่อน  ชาวบา้นใน

ชุมชนเร่ิมเกิดความแตกแยก เน่ืองจากปัญหาการแบ่งปันที่ดิน และเอกสาร

สิทธ์ิที่ยงัคาราคาซังอยูก่บัทางราชการยงัไม่แลว้เสร็จ หากมีการเวนคืนที่ดิน

จริงอาจทาํใหร้าษฎรบางรายเสียผลประโยชน์และบางแห่งเป็นพื้นที่ทบัซ้อน

เจา้ของหลายราย จึงทาํให้เกิดการโตแ้ยง้และแตกแยกกนัทั้งในหมู่เครือญาติ

และรายอื่นๆ ดงันั้นจึงอยากให้ทางการได้ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงให้

ชดัเจนวา่จะดาํเนินการอยา่งไรกบัโครงการที่คาดวา่จะเกิดข้ึนน้ี และชาวบา้น

จะไดห้รือจะเสียผลประโยชน์ต่อการทาํมาหากินอยา่งไรบา้ง  
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

7  สิงหาคม 

2551 (ต่อ) 

นายเหลาคาํ ขยนัการ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 บา้นตามุย ตาํบลห้วยไผ่ อาํเภอโขง

เจียม กล่าวว่า คนได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทผู ้ รับเหมาจะสร้างเขื ่อน

ดังกล่าวว่าทางรัฐบาลจะให้ผู ้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างจริง แต่สําหรับ

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกบัชาวบา้นหรือไม่นั้น ทางบริษทัผูรั้บเหมาเองก็ไม่มี

ขอ้มูลและไม่ทราบวา่ทางรัฐบาลจะดาํเนินการอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ซ่ึงโดย

ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านตอ้งการให้มีการเข้ามาช้ีแจง ไม่อยากให้เกิดความ

คลุมเครือและคิดไปเองต่างๆ นาๆ ของชาวบา้น โดยเฉพาะหากมีการก่อสร้าง

จริง จะกระทบกบัชาวบา้นมากน้อยแค่ไหนและชาวบา้นจะไดรั้บค่าชดเชย

อย่างไร เพราะเท่าที่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนสูงราว 20-30 เมตร จาก

ระดับแม่นํ้ าโขง ซ่ึงกรณีการก่อสร้างหากก่อสร้างเหนือบ้านท่าล้งข้ึนไป 

ชาวบา้นท่าลง้ บา้นกุ่มก็จะอยู่ใตเ้ข่ือน หากมีอุบติัเหตุหรือลมพายุอยา่งท่ีเคย

เกิดข้ึนในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้เข่ือนแตกจะทาํให้ชาวบา้นตายกนัหมด 

ซ่ึงหากจะมีการก่อสร้างจริงก็อยากให้รัฐบาลคิดถึงเร่ืองน้ีดว้ย เพราะชีวิตคน

แมจ้ะปริมาณนอ้ยแต่ทุกชีวติก็มีความหมายเท่าเทียมกนั (ไกดอุ์บล, 2551) 

28  สิงหาคม  

2551 

ศูนยข่์าวประชาสังคม จงัหวดัอุบลราชธานี ไดน้าํเสนอข่าวออนไลน์เก่ียวกบั

ความคิดเห็นชาวบา้นในเร่ืองเข่ือนบา้นกุ่ม ดงัน้ี 

นายทองรือ ใต้โพธ์ิ ชาวประมงบ้านตามุย ตาํบลห้วยไผ่ อาํเภอโขงเจียม 

จงัหวดัอุบลราชธานี กล่าววา่ ทาํอาชีพประมงมากวา่ 30 ปี ซ่ึงเป็นอาชีพหลกั

ของคนที่น่ี โดยวนัหน่ึงจะสร้างรายไดต่้อวนัไม่ตํ่ากว่า 200 บาท ถา้โชคดีก็

ไดว้นัละ 1,000 บาท ส่วนเวลาหาปลาจะเป็นช่วงเชา้และเยน็ ปลาที่หามาไดก้็

จะมีที่รับซ้ือทุกวนั นอกจากนั้นก็จะทาํเกษตรริมโขง เช่น ปลูกผกั ปลูกมนั 

ปลูกฝ้าย ขาย ถา้มีการสร้างเขื่อนที่บา้นกุ่ม ตนคิดวา่ คงไม่รู้วา่จะไปอาศยัอยู่

ท่ีไหนและไม่รู้วา่บา้นท่ีตนอาศยัอยูปั่จจุบนัจะถูกนํ้ าท่วมหรือไม่  ท่ีสําคญัคง

หาปลาไดย้าก จากท่ีเคยไดเ้งินจากการหาปลา คงไดน้อ้ยลงหรือไม่มีเลย  
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

28  สิงหาคม  

2551 (ต่อ) 

เช่นเดียวกบัพอ่ใหญ่แลง้ รบโพธ์ิ ชาวบา้นบา้นผาชนั ตาํบลสําโรง อาํเภอโขง

เจียม จงัหวดัอุบลราชธานี กล่าววา่ เคยทาํอาชีพประมงมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 40 ปี 

ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของคนริมโขง ถา้เกิดการสร้างเขื่อนตนคงไม่รู้วา่จะไปทาํ

อาชีพอะไรและคงจะคดัคา้นเก่ียวกบัการสร้างเข่ือนบา้นกุ่ม  

ดา้นนางบุญเรือน ใตโ้พธ์ิ อาย ุ52 ปี อาชีพแม่คา้ปลา บา้นคนัท่าเกวียน ตาํบล

นาโพธ์ิกลาง อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี กล่าวถึง การทาํอาชีพ

แม่คา้ว่า ตนทาํมาแล้วกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่ก็จะรับซ้ือปลาแม่นํ้ าโขงภายใน

หมู่บา้น ซ่ึงมีชาวบา้นในชุมชนนาํมาขายให ้สาํหรับตลาดท่ีมาซ้ือ ส่วนใหญ่ก็

เป็นแม่ค้ามาจากตวัอาํเภอโขงเจียม ซ่ึงบางวนัก็ได้ไม่น้อยกว่า 200 บาท 

นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการสร้างเข่ือนบา้นกุ่มวา่ ถา้เกิดสร้างเข่ือนจริง คงไม่

มีที่อยู่และไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรและไม่เห็นด้วยกับการสร้าง

เขื่อนดงักล่าว  (ศูนยข์่าวประชาสังคม จงัหวดัอุบลราชธานี อา้งถึงใน อีสาน

ทศันะ, 2551) 

30  สิงหาคม 

2551 

ชาวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผูส่ื้อข่าวและนกัศึกษา สาขาพฒันาสังคม 

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีที่ลงพื้นที่บา้นสองคอน ตาํบล

สองคอน อําเภอโพธ์ิไทร จังหวดัอุบลราชธานี โดยทาง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้มีการจดัเวที แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการ

สร้างเขื ่อนบ้านกุ่ม ซ่ึงนักศึกษาได้ช้ีแจง ที ่มาที ่ไปของโครงการ และ

ผลกระทบที่จะไดรั้บในการสร้างเขื่อนบา้นกุ่มให้กบัชาวบา้นไดท้ราบ เช่น 

ผลกระทบดา้นการท่องเที่ยว อาชีพประมง การทาํเกษตรริมโขง  นอกจากน้ี 

ยงัไดเ้ชิญ นายสมเกียรติ พน้ภยั หน่ึงในแกนนาํเขื่อนปากมูล มาพูดถึงเร่ือง

การเรียกร้องสิทธิของชาวบา้น และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลที่

ทางรัฐรับปากว่าจะแกไ้ขปัญหาให้ จนปัจจุบนัน้ีก็ยงัไม่ไดต้ามที่ประชาชน

เรียกร้อง ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากชาวบา้นท่ีเขา้มาฟังเป็นจาํนวนมาก   

 

 

 



178 

 

 

ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

30  สิงหาคม 

2551  (ต่อ) 

ดา้นนายอุทยั ไชยพนัโท ชาวบา้นสองคอน ได้กล่าวในในรายการสภาไท

บา้นวา่ อยากใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบมาให้ขอ้มูลแก่ชาวบา้นดว้ยความเป็น

จริง ไม่ใช่โกหกและอยากให้ตวัแทนที่รับผิดชอบโครงการเขื่อนบา้นกลุ่มน้ี 

ไปนาํเสนอว่าผลได้ผลเสียท่ีจริงเป็นอย่างไร มีการปกปิดขอ้มูลเร่ืองอะไร

หรือไม่  ซ่ึงตอนน้ีชาวบ้านได้เพียงเอกสารทางรัฐที ่ส่งมาให้เ กี ่ยวกับ

ผลกระทบเท่านั้น แต่ยงัไม่เห็นว่าทางรัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไร และที่

สาํคญัเป็นห่วงวถีีชีวติของคนในชุมชน การหาปลา การทาํเกษตรริมโขงที่เคย

ทาํมาตั้ งแต่บรรพรุษ ทางรัฐจะช่วยเหลืออย่างไร เช่นเดียวกับนายเรือง

ประทิน เขียวสด อาจารยโ์รงเรียนบา้นสองคอน ซ่ึงเป็นคนในพื้นที่ไดก้ล่าว

ว่า ในพื้นที่บา้นสองคอนมีสถานที่ท่องเทีย่วในแม่นํ้ าโขง คือ หาดสลึง ซ่ึง

เป็นหาดทรายริมนํ้ าโขงที่มีความงดงามมากในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว

เดินทางมาเยีย่มชมเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีเงินจากการท่องเทีย่วประมาณ 1.3 

ลา้นบาท ต่อช่วงฤดูการท่องเท่ียว  ถา้เกิดสร้างเข่ือนบา้นกุ่ม คงจะเกิดนํ้ าท่วม

และจะไม่เห็นหาดทรายแห่งน้ีอีก ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารท่ีธรรมชาติสร้าง

เอาไวค้งไม่มีอีกต่อไป  (ชีพจรอีสาน, 2551) 

6  กนัยายน  

2551 

ชาวบา้นจากหมู่บา้นต่างๆ ไดเ้ขา้ร่วมเวทีสาธารณะ “คนอุบลและสังคมไทย

กบัโครงการเขื่อนไฟฟ้าบา้นกุ่ม” ณ โรงละคร อาคารศูนยศิ์ลปวฒันธรรม

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  ที่จดัข้ึนโดยศูนยว์ิจยัสังคม

อนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีและสํานกัยุทธศาสตร์ลุ่มนํ้ า

โขง มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและ

รับฟังเสียงจากชุมชนที่จะไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม ซ่ึงมี

ผูใ้ห้ความสนใจเข้าร่วมเวทีประมาณ 400 คน ร่วมด้วยอาจารย์ชาญวิทย ์ 

เกษตรศิริ นายไกรศกัด์ิ ชุณหะวณั รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย,์ นายวฑิูร 

เพิ่มพงศาเจริญ จากมูลนิธิฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติ, ดร.ชวลิต วทิยานนท ์ 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

6  กนัยายน  

2551  (ต่อ) 

ผูเ้ช่ืยวชาญปลานํ้ าจืด  ซ่ึงนายสังขท์อง อินทอง ชาวบา้นบา้นผาชนั ไดแ้สดง

ความวิตกว่า หากมีการสร้างเขื่อนบา้นกุ่มจริง จะเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของชุมชนริมแม่นํ้ าโขงเป็นอย่างมาก รวมทั้งหมู่บา้นของตนซ่ึงมีรายไดจ้าก

การทาํเกษตรริมโขงและประมงปีละ 2-3 ล้านบาท จึงอยากฝากหน่วยงาน

ราชการวา่ แค่มีข่าวจะสร้างเขื่อนบา้นกุ่มก็ทาํให้ชาวบา้นแตกแยก และไดรั้บ

ผลกระทบทางจิตใจแล้ว อยากให้มีการช้ีแจงขอ้เท็จจริงกบัชาวบา้นในพื้น

ท่ีวา่เป็นอยา่งไรกนัแน่ 

นายเรืองประทิน เขียวสด อาจารย์โรงเรียนบ้านสองคอนระบุว่า แม้ใน

ปัจจุบันจะย ังไม่มีการสร้างเขื ่อนบ้านกุ่ม แต่ชุมชนริมนํ้ าโขงก็ได้รับ

ผลกระทบจากการปล่อยนํ้าของเขื่อนในจีนซ่ึงทาํให้นํ้ าข้ึนลงอยา่งรวดเร็วอยู่

แลว้ โดยเมื่อสิบวนัที่ผา่นมาไม่มีฝนตกในลุ่มนํ้ าโขงของประเทศไทยเลย แต่

ก็มีนํ้ าข้ึนอย่างมากจนแทบท่วมบา้น พอจีนปิดประตูเขื่อนนํ้ าก็ลดลงอย่าง

รวดเร็ว ตนจึงเห็นว่า ในอนาคตศาลโลกอาจจะตอ้งระเบิดเขื่อนทุกเขื่อนใน

แม่นํ้ าโขง เพราะสร้างมาแล้วจะท่วมบ้านเรือนเสียหายหมด (ประชาไท, 

2551) 

7  กนัยายน  

2551 

เครือข่ายชาวบา้น และเครือข่ายคนฮกันํ้ าโขง รวมทั้งเหล่านักวิชาการและ

นักการเมือง อาทิ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ นายไกรศกัด์ิ ชุณหะวณั ได้พากัน

ล่องเรือของกองทพัเรือ โดยชุดลาดตระเวน สถานีเรือโขงเจียม สาํรวจพื้นท่ีท่ี

ในรายงานระบุไว ้110 กิโลเมตร ตั้งแต่ อาํเภอโขงเจียมไปจนถึง อาํเภอ

เขมราฐ ทีก่าํลงัจะกลายเป็นอ่างเก็บนํ้ าถา้มีเขือ่นเกิดข้ึน  (มติชนรายวนั อา้ง

ถึงใน องคก์รแม่นํ้าเพือ่ชีวติ, 2551) 

14  กนัยายน  

2551 

นายสังข์ทอง อินทอง ชาวบา้นผาชนัให้สัมภาษณ์ผูส่ื้อข่าวว่าเฉพาะบา้นผา

ชันมีพื้นที่ปลูกพืชบนหาดทรายในแม่นํ้ าโขงประมาณ 21 ไร่ เช่น ฝ้าย ถั่ว

ลิสง เฉพาะถัว่ลิสงชุมชนของผม มีรายไดไ้ม่ต ํ่ากวา่ 2-3 ลา้นบาทต่อปี  
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

14  กนัยายน  

2551 (ต่อ) 

สร้างรายไดใ้ห้แต่ละครอบครัว 20,000 บาทต่อปี ถา้สร้างเขื่อนรายไดจ้ะสูญ

ไป แต่ส่ิงทีป่ระเมินค่าไม่ได ้คือ เกาะแก่ง ผาชนั และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

มนัมีคุณค่าทางจิตใจ ถา้ทาํเขื่อนทรัพยากรเหล่าน้ีใครจะหาอะไรมาทดแทน 

ผมอยูท่ี่น่ีมาแต่ไหนแต่ไร ผูเ้ฒ่ายงับอกผมวา่ เราอยูท่ี่น่ีบ่รวย บ่จน บ่มีหน้ี พอ

อยู่ พอกิน รัฐไม่ช่วยอะไรเราเลยก็ไม่เป็นไร ขอแค่อย่าสร้างเขื่อนก็พอและ

ตอ้งช้ีแจงข้อเท็จจริงเร่ืองน้ีให้เร็วที่สุด  (มติชนรายวนั อ้างถึงใน องค์กร

แม่นํ้าเพือ่ชีวติ, 2551) 

27  กนัยายน  

2551 

ชาวบา้นจาก 5 อาํเภอ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม 

ได้เขา้ร่วมการประชุมเสวนาเวทีสาธารณะ “ผลกระทบจากโครงการเขื่อน

ไฟฟ้าบา้นกุ่มและการให้สวสัดิการและการช่วยเหลือ” ท่ีจดัข้ึนท่ีหอประชุม 

อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงจดัโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ

สวสัดิการสังคม สภาผูแ้ทนราษฎร และมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 300 คน ไดแ้ก่ 

1. ส่วนราชการจากส่วนกลางและจงัหวดัอุบลราชธานี  

2. ผูแ้ทนชุมชนจาก 5 อาํเภอ ไดแ้ก่ โขงเจียม โพธ์ิไทร ศรีเมืองใหม่ นาตาล 

เขมราฐ  

3. ผูแ้ทนชุมชนในเขตเมืองอุบลราชธานี  

4. ผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสังคม  

5. สถาบนัวชิาการ  

6. นกัศึกษา  

7. ส่ือมวลชนจากส่วนกลางและจงัหวดัอุบลราชธานี  

8. ผูแ้ทนจากภาคเอกชน  

9. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป   

        โดยนายสายสมร ละครวง ผูใ้หญ่บา้นบา้นท่าลง้ ตาํบลห้วยไผ่ อาํเภอ

โขงเจียม กล่าววา่ ท่ีผา่นมา มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงเขา้มาสาํรวจ- 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 

 

วันท่ี การเคลื่อนไหว 

27  กันยายน  

2551  (ต่อ) 

-ข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้าน โดยเจาะหินและสํารวจร่องนํ้าลึกไปแล้ว แต่ปรากฏ

ว่าขณะนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจน   ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบว่าจะมีการ

ก่อสร้างเข่ือนท่ีบริเวณใด จึงอยากให้ฝ่ ายท่ีสนับสนุนการก่อสร้างเข่ือนและ

ฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วยหันหน้ามาคุยกันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่าง

รอบด้าน  (มติชนออนไลน์, 2551)   นอกจากนั้นในเวทีช่วงบ่ายยังมีการระดม

ความคิดเห็นของชาวบ้านที่มา  สรุปได้ว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้มากที่สุด 3 

อันดับแรกในตอนนี้ก็คือ   

1. ชาวบ้านต้องการความชัดเจนจากทางภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่าใน

ท่ีสุดแล้วจะมีการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มหรือไม่?   

2. ชาวบ้านต้องการข้อมูลที่เป็ นจริง ชัดเจน จากทางภาครัฐและอยาก

ให้ภาครัฐลงมาทําประชาคมในพื้นที่ด้วยตนเอง เพราะปัจจุบันมี

หลายหน่วยงานที่มาให้ข้อมูลกับประชาชนชาวโขงเจียม แต่

ส่วนมากแล้วจะเป็นข้อมูลด้านลบมากกว่าทําให้ความคิดของ

ชาวบ้านแตกแยกเป็น 2 ฝ่ ายทั้งฝ่ ายเอาและไม่เอาเข่ือน   

3. จะมีการออกเอกสารสิทธิ์ (นส3.) บริเวณพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยาน

แห่งชาติผาแต้มให้กับชาวบ้านหรือไม่  หากชาวบ้านได้รับ

ผลกระทบจะชดเชยหรือไม่  อย่างไร?  (เสียงคนอีสาน, 2551) 

5  ตุลาคม 2551 ชาวบ้านเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็นว่าด้วย “การพัฒนาลุ่มนํ้าโขงอย่างยั่งยืน” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี จัดโดยมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิตร่วมกับสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ประกอบไป

ด้วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี , มหาสารคาม , ขอนแก่น , เลย และชาวบ้านในพื้นท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนบ้านกุ่ม โดยชาวบ้านกล่าวว่า ขณะนี้สับสนมาก 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

5  ตุลาคม 2551 

(ต่อ) 

เพราะมีหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ไป ไม่ทราบวา่ใครเป็นใคร ประสงค์อะไร 

หน่วยงานท่ีจะลงไปควรทาํหนงัสือถึงผูน้าํชุมชนให้ชดัเจน  (องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี, 2551) 

13  ตุลาคม  

2551 

ชาวบา้นไดใ้ห้สัมภาษณ์ผูส่ื้อข่าวมติชนที่บา้นตามุย ตาํบลห้วยไผ ่อาํเภอโขง

เจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงอยูริ่มแม่นํ้ าโขงวา่ บรรยากาศบา้นตามุยเป็นไป

อยา่งคึกคกั เน่ืองจากในวนัออกพรรษา 14 ตุลาคม ชาวบา้นไดจ้ดังาน “ไหล

เรือไฟ” ขณะเดียวกนัในช่วงคํ่า ที่บา้นตามุยยงัเป็นสถานที่ชมบั้งไฟพญานาค

ซ่ึงเห็นชดัเจนที่สุดของจงัหวดัอุบลราชธานี ตลอดทั้งวนัชาวบา้นร่วมกนัทาํ

เรือไฟและเตรียมขา้วของเพือ่ทาํบุญตกับาตร รวมถึงการลอยกระทง อยา่งไร

ก็ตาม บา้นตามุยยงัเป็นพื้นทีที่จ่ะไดรั้บผลกระทบรุนแรงที่สุดแห่งหน่ึงหากมี

การสร้างเขือ่นบา้นกุ่ม โดยจุดสร้างเขื่อนอยู่ห่างจากบา้นตามุยไปทางเหนือ

ประมาณ 3 กิโลเมตร  นายวยั ป้องพิมพ ์ชาวบา้นตามุย อาชีพประมง กล่าววา่ 

หากมีการสร้างเข่ือนกั้นลาํนํ้าโขงจริง เช่ือวา่จะไม่มีบั้งไฟพญานาคให้เห็นอีก 

เพราะตอ้งระเบิดเกาะแก่งจาํนวนมาก ที่สําคญันํ้ าจะท่วมหมด ดงันั้นจึงไม่

อยากให้โครงการน้ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นปลาต่างๆ เช่น ปลาบึก ปลาเลิม ซ่ึง

เป็นปลาขนาดใหญ่จะอยู่ไม่ได้ เพราะอาศัยอยู่ในนํ้ าไหล  (ชีพจรอีสาน, 

2551) 

24-25  มกราคม  

2552 

มีการจดังานประเพณีตกัปลา สืบสานภูมิปัญญาต่อชะตาแม่นํ้ าของ ณ บริเวณ

ท่าเรือปากบ้อง บ้านสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธ์ิไทร จังหวดั

อุบลราชธานี โดยชาวชุมชนสองคอน โรงเรียนบา้นสองคอน คณะกรรมการ

หมู่บา้น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เจา้หนา้ที่สถานีอนามยัสองคอน 

ร่วมกับโครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โครงการส่ือชุมชนภาคอีสาน กลุ่มคนฮกันํ้าของ และมูลนิธิฟ้ืนฟูธรรมชาติ- 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

24-25  มกราคม  

2552 (ต่อ) 

-และชีวติ เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูประเพณีตกปลาดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาตั้งแต่ รุ่นพอ่

แม่ปู่ ยา่ตายาย และเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นสองคอน 

(วารสารข่าวร่วมทุกขร่์วมสุข อา้งถึงใน เครือข่ายชาวอุบลราชธานี, 2552) 

18  มถุินายน 

2552 

ประชาชนจากภูมิภาคแม่นํ้ าโขงและนานาชาติจาํนวน  23,110  คน  ร่วมลง

นามผ่านทางโปสการ์ดเพื ่อปกป้องแม่นํ้ าโขง  โดยเสนอให้รัฐบาลของ

ประเทศภูมิภาคนํ้ าโขงทบทวนแผนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่นํ้ าโขง

สายหลกั  และแสวงหาทางเลือกในการตอบสนองความตอ้งการดา้นไฟฟ้าที่

ย ัง่ยนืแทน  โดยมอบโปสการ์ด “ปกป้องแม่นํ้ าโขง” กวา่สองหมื่นแผน่ให้กบั

นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ และไดส่้งสําเนาตวัอย่างโปสการ์ด

ไปยงัผูน้าํประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคแม่นํ้ าโขงดว้ย  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศน์ใน

ภูมิภาคแม่นํ้ าโขง,  มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ, Oxfam  Australia, The  

Swedish  Society  for  Nature  Conservation และ Inter Church Organization  

for  Development  Cooporation, 2554) 

28  กรกฎาคม 

2552 

มูลนิธิประชาสังคมจงัหวดัอุบลราชธานีร่วมกบักลุ่มสหอาสา อาํเภอเขมราฐ 

และชุมชนบา้นดอนง้ิว ตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี จดั

เวทีเสวนา “สิทธิชุมชนกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ” มีชุมชนจาก

อาํเภอนาตาล, อาํเภอเขมราฐ, อาํเภอโพธ์ิไทร และอาํเภอนํ้ ายืน ประมาณ 300 

คนเข้าร่วม  ผู ้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย นพ .นิรันดร์ พิทักษ์ว ัชระ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , นางสาวเปรมฤดี ดาวเรือง มูลนิธิฟ้ืนฟู

ชีวิตและธรรมชาติ ,อาจารย์ก่ิงกาญจน์ สํานวนเย็น อาจารย์ประจาํคณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี , นายสมเกียรติ พน้ภยั ชาวบา้นผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากเขื่อนปากมูล , นายวีระชยั ขนับุตรศรี รองประธานกลุ่มสห

อาสา อาํเภอเขมราฐ ดาํเนินรายการโดย นายสุชยั เจริญมุขยนนัท ์ (ประชาไท, 

2552) 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

 

วนัที่ การเคลือ่นไหว 

14  ธันวาคม 

2552 

มีการจดัเวทีสาธารณะ : สืบชะตาแม่นํ้ าโขง สายนํ้ าแห่งชีวิต ณ สามพนัโบก 

ตาํบลสาํโรง อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี(วฒิุสภา, 2552) 

16  มกราคม 

2553 

ชาวบา้นไดอ้อกอากาศรายการเวทีสาธารณะ ทางช่องไทยทีวี  เร่ืองเขื่อนบา้น

กุ่ม  โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วน  ทั้ งชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน  

นักวิชาการ  นักพฒันาเอกชน  ผูอ้าํนวยการพลังงานจงัหวดัอุบลราชธานี  

สมาชิกวุฒิสภา  อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  นายคาํนูน สิทธิสมาน 

สมาชิกวุฒิสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนามแท่ง  เจ้าหน้าที ่

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และเครือข่ายคนฮักนํ้ าของ  

มาร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปขอ้มูลเกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่ม  (เวที

สาธารณะเข่ือนบา้นกุ่ม, 2554) 

25  กนัยายน  

2553 

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี จดัเวที

นาํเสนอประสบการณ์ชุมชนโมเดลปฏิรูปประเทศไทย ท่ีชุมชนเกตุแกว้ บา้น

มัน่คง อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี   เพือ่นาํเสนอประสบการณ์

ความสาํเร็จของการทาํงานดา้นต่างๆ ต่อคณะกรรมการปฏิรูปและนายสํารอง 

มีวงศ ์กลุ่มคนฮกันํ้ าของ ไดพู้ดถึงเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มวา่  โครงการสร้างเขื่อน

บา้นกุ่ม ทาํใหห้วาดกลวัวา่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู ่การทาํมาหา

กินของชาวบา้นที่มีวิถีชีวิตผูกติดกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

อยากเสนอให้รัฐบาลลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก่อน

กาํหนดนโยบาย นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการไร้สัญชาติของชาวบา้นริมโขง

จาํนวนมาก อยากให้รัฐบาลใส่ใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั (โต๊ะข่าวเพื ่อ

ชุมชน สถาบนัอิศรา อา้งถึงใน อีสานทศันะ, 2553) 

16  กุมภาพนัธ์  

2554 

กลุ่ม P-move เป็นเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม ซ่ึงประสบปัญหา

ต่างๆ รวมแลว้กวา่ 500 กรณีปัญหา (มูลนิธิพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั, 2554) ไดชุ้มนุม

หน้าพระบรมรูปทรงมา้ เพือ่เรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาดงักล่าว  

ซ่ึงเครือข่ายชุมชนคนฮกันํ้ าของก็ไดร่้วมชุมนุมเพือ่เรียกร้องให้มีการยุติการ

สร้างเข่ือนในแม่นํ้าโขงดว้ย 
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จากการเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นต่างๆของชาวบา้นลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี 

เห็นไดช้ดัวา่ กลุ่มท่ีมีความต่ืนตวัและเคล่ือนไหวส่วนมากจะเป็นกลุ่มท่ีมีความเห็นคดัคา้นเข่ือน ซ่ึง

เป็นการเคลื่อนไหวแบบมีเครือข่าย โดยชาวบ้านทาํงานร่วมกับนักพฒันาเอกชน นักวิชาการ 

นกัศึกษา  และผูส่ื้อข่าว เพื่อการขบัเคล่ือนทีต่่อเน่ือง มีพลงั  และเป็นที่รับรู้ของสังคมมากข้ึน โดยชู

ประเด็นเร่ืองสิทธิชุมชน เป็นตวัขบัเคลื่อนความเคลื่อนไหว  และการเคลื่อนไหวของชาวบา้น

ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดรูปแบบการเคล่ือนไหวในประเด็นเร่ืองเข่ือนของ อวีวา่ อิมฮอฟ, ซู

ซาน หวอ่ง และแอน แคทริน ชไนเดอร์  (2549: 23-24)  ดงัน้ี 

หน่ึง  รวมกลุ่มและเคลื่อนไหว  มีการประชุมและรวบรวมกลุ่มชาวบา้นที่คาดวา่จะไดรั้บ

ความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม สร้างองค์กรชาวบา้นที่จะเช่ือมประสานกบัองคก์รอ่ืนๆ

เป็นเครือข่ายข้ึนมา  ซ่ึงองค์กรชาวบา้นในกรณีการคดัคา้นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มที่

เห็นได้ชัดคือ เครือข่ายคนฮกันํ้ าของ  ซ่ึงสร้างพนัธมิตรกับองค์กรพฒันาเอกชน  นักวิชาการ  

นกัศึกษา นกัวิจยั  นกักฎหมาย  ส่ือ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ  โดยไดมี้การให้คาํแนะนาํและความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเคลื่อนไหว  ทั้งการจดัประชุมย่อย  การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น  

การจดัเวทีวชิาการ  การจดักิจกรรมประเพณีต่างๆ  การเผยแพร่ข่าว  เป็นตน้  เพราะการเคล่ือนไหว

จะสาํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัการรวมตวักนัของคนจาํนวนมาก และตอ้งทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

สอง  การรณรงคแ์ละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  จากการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ 

ซ่ึงชาวบา้นร่วมกบัภาคส่วนอื่นๆ  ได้มีการทาํใบปลิว  รายงาน และเอกสารพร้อมส่ืออื่นๆ  เพือ่

เผยแพร่ขอ้มูล ในเร่ืองเข่ือนบา้นกุ่ม และสร้างความตระหนกัใหแ้ก่สังคมเก่ียวกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกบัชุมชนหากมีการสร้างเขือ่น  เผยแพร่ส่ือไปยงัคนกลุ่มต่างๆ  ทั้งชาวบา้นทีไ่ดรั้บผลกระทบ  

ประชาชนทัว่ไป  กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  กลุ่มสิทธิมนุษยชน  รวมถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง  

โดยการสร้างขอ้มูลดงักล่าว  ส่วนมากจะเป็นในลกัษณะทีว่่า  ชาวบา้นเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล อาจจะดว้ย

วาจา หรือมีการเขียนรวบรวมไวด้ว้ยลายมือ  จากนั้น นกัพฒันาเอกชน นกัวิชาการ นกัศึกษา หรือ

ส่ือต่างๆ  ก็นาํขอ้มูลเหล่านั้นมาตีพิมพ ์เผยแพร่  หรือถ่ายทอดออกมาผา่นส่ือต่างๆ 

สาม  ทาํงานกบัส่ือมวลชน  ชาวบา้นทาํงานโดยอาศยัความร่วมมือจากส่ือมวลชนในการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นไปยงัหนงัสือพิมพ ์ วิทยุ  และโทรทศัน์  ซ่ึงชาวบา้นจะมีการแสดงความ

คิดเห็น เรียกร้องและตั้งคาํถามต่อรัฐหรือหน่วยงานเอกชนผา่นส่ือมวลชน ซ่ึงจะช่วยให้รัฐบาลและ

ผูส้ร้างเขือ่นไดห้นัมารับฟังขอ้เรียกร้อง  นอกจากนั้นยงัมีการเชิญนกัข่าวมาร่วมกิจกรรมที่ชาวบา้น

หรือพนัธมิตรในภาคส่วนอ่ืนๆจดัข้ึนและส่งข่าวใหก้บันกัข่าวอยูเ่สมอ   

ส่ี  การเจรจากบัรัฐบาลและผูใ้หกู้เ้งิน  การเจรจากบัรัฐบาลและผูใ้ห้เงินกูจ้ะเป็นในลกัษณะ

การรวมกลุ่มเครือข่ายต่างๆ และเขียนหนงัสือถึงรัฐบาล คณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง และบริษทัผูใ้ห้
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เงินทุนในการสร้างเขื่อนในแม่นํ้ าโขง เพือ่แสดงความกงัวลต่อการสร้างเขื่อนในแม่นํ้ าโขง ที่อาจ

เกิดผลกระทบต่อวถีิชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของคนลุ่มนํ้ าโขง  นอกจากนั้นก็มีการ

ตั้งกระทูถ้ามสดในรัฐสภาต่อกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงเป็นหน่วยงานสุดทา้ยที่ไดด้าํเนินการ

เกี่ยวกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  เพื่อนาํเสนอขอ้กงัวลของชาวบา้นและสอบถามถึง

ขอ้เทจ็จริงของโครงการ  นอกจากนั้นยงัมีการโนม้นา้วจิตใจของผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจให้หนัมา

สนับสนุนและรับฟังข้อเรียกร้องของชาวบ้าน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐในระดับท้องถ่ิน  

ระดบัประเทศ  สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  รวมไปถึงผูเ้สนอเงินกูใ้ห้กบัการ

สร้างเข่ือนดว้ย   

หา้  ใชว้ธีิการทางกฎหมาย  พนัธมิตรของเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ นั้นคือ สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (นายแพทยนิ์รันดร์  พิทกัษ์วชัระ ซ่ึงเป็น

นกัพฒันาเอกชนในพื้นที่ด้วย)  มีการอา้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 66-67 ในเร่ืองของสิทธิ

ชุมชนในการมีส่วนร่วมกบัรัฐในการจดัการทรัพยากร และเมื่อรัฐจะทาํโครงการใดๆที่อาจส่งผล

กระทบต่อชุมชน รัฐตอ้งมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของคนใน

ชุมชน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน 

นอกจากนั้นก็มีมาตรา 190 ที่ระบุถึงการทาํหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่อาจส่งผลถึงการ

เปล่ียนแปลงอาณาเขตประเทศ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน  

ส่วนในกฎหมายพระราชบญัญติัสุขภาพ   มูลนิธิพิทกัษธ์รรมชาติเพือ่ชีวิต ซ่ึงเป็นเครือข่าย

การทาํงานของเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ ได้เสนอเร่ืองขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีส่วน

สนับสนุนสิทธิดา้นสุขภาพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม  ซ่ึงตาม

พระราชบญัญติัสุขภาพมีขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง คือ  มาตรา 5 ว่าด้วยบุคคลมีสิทธิดาํรงชีวิตใน

ส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ และบุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการให้เกิดส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มที่ดี มาตรา 10 วา่ดว้ยสิทธิรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผลดี

ผลเสียที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงการสร้างเขื่อนแห่งน้ี หน่วยงานรัฐก็ยงัไม่มีขอ้มูลชดัเจน มาตรา 11 ว่าดว้ย

สิทธิการขอให้มีส่วนร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ และมาตรา 40 

สนบัสนุนใหมี้การจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี เฉพาะประเด็น (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551) 

หก  เสนอทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่เขื่อน  มีความพยายามในการหาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่เขื่อน 

โดยพยายามติดต่อผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยในการนาํเสนอทางเลือกอ่ืนๆ ในการจดัการนํ้ าและพลงังานที่

นอกเหนือไปจากการสร้างเขื่อน  ซ่ึงจากการศึกษาของ  ดร.เดชรัต  สุขกาํเนิด  นกัวิชาการพลงังาน

จากมูลนิธินโยบายสุขภาวะ  ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาแผนผลิตไฟฟ้าทางเลือก  ซ่ึงประกอบดว้ย

องค์ประกอบสําคญั คือ  การปรับค่าพยากรณ์, การจดัการดา้นความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า (DSM), การ
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เพิ่มการใชพ้ลงังานหมุนเวียน  โรงไฟฟ้าชีวมวล  และการเพิ่มการผลิตไฟฟ้า-ความร้อนร่วม  ซ่ึงจะ

รองรับการใชไ้ฟฟ้าไปจนถึงปี พ.ศ. 2564  โดยไม่ตอ้งสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม, โรงไฟฟ้าถ่านหิน  หรือ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดว้ย (พรพนา  ก๊วยเจริญ, 2553)   

 นอกจากนั้ น เมื ่อพิจารณาลักษณะการเคลื ่อนไหวของชาวบ้านลุ่มนํ้ าโขง จังหวัด

อุบลราชธานี กบัแนวคิดเร่ืองขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  ที่ ประภาส  ป่ินตบแต่ง (2552: 21-

23, 29)  ไดก้ล่าวไว ้ ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กระแส  คือ 

ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective  Behavior  Theory), ทฤษฎีระดมทรัพยากร  (Resource  

Mobilization)  และทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New  Social  Movement)   ซ่ึงสามารถ

วเิคราะห์ ไดว้า่  การเคล่ือนไหวของชาวบา้นลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ในนามของกลุ่มคนฮกั

นํ้ าของ เป็นไปตามทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่  (new  social  movement)   เน่ืองดว้ยเหตุผล

ดงัต่อไปน้ี 

หน่ึง  เป็นขบวนการที่ตอ้งการต่อตา้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  คนฮกันํ้ าของเช่ือว่า 

การเขา้มาของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม เป็นผลประโยชน์ของนายทุน เพือ่คา้กาํไรจาก

การขายไฟฟ้า  และไฟฟ้าที่ไดมุ้่งตอบสนองความตอ้งการของคนในเมือง โดยเฉพาะนายทุนใหญ่

ต่างๆ เป็นการใช้เพื ่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีที ่ส้ินสุดอย่างฟุ่มเฟือย  เช่น ป้อนให้กับ

ห้างสรรพสินค้า หรือ กิจการทีส่ร้างความสะดวกสบายให้กับคนรวย โดยทิ้งผลกระทบไวก้ับ

ประชาชนในพื้นที ่ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นการผลาญทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพฒันาที่ขาดความ

ย ัง่ยนื   

สอง  เป็นขบวนการทางสังคมมากกว่าขบวนการทางการเมือง ให้ความสําคญักับการ

ปกป้องวิถีชีวิต วฒันธรรม อตัลกัษณ์และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้ า

โขง จงัหวดัอุบลราชธานีล้วนมีความผูกพนัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและวิถี

ชีวิต  คนฮกันํ้ าของเช่ือวา่ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนจะทาํลายอตัลกัษณ์ของคนริมนํ้ าให้หายไป  

ความหวงแหนดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัใหเ้กิดขบวนการทางสังคม โดยการพยายามแสดงให้เห็นถึง

ความรัก ความผกูพนั และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม วิถีชีวิตในลุ่มนํ้ าโขง ให้ไดตี้

แผ่ออกไปในสังคม ให้สาธารณะได้รับรู้  การเคลื่อนไหวของเครือข่ายคนฮักนํ้ าของจึงเป็น

ขบวนการทางสังคมมากกวา่ขบวนการทางการเมือง 

สาม  การสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางตรง  ชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานีตอ้งการท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจนจากรัฐ  และตอ้งการมีส่วนร่วมในการคิดการ

ตดัสินใจเกี่ยวกบัการสร้างเขื่อน  อยากให้รัฐเขา้มาพูดคุยว่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะเกิดอะไรข้ึน 
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คุ ้มค่ากับส่ิงที่จะเสียไปหรือไม่  โดยเป็นการมีส่วนร่วมทางตรงไม่ผ่านระบบผู้แทน เพราะ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็เป็นผลกระทบท่ีเกิดกบัชาวบา้นโดยตรง ไม่ไดผ้า่นผูแ้ทน เช่นกนั 

ส่ี  เป็นเครือข่ายและขบวนการระดบัรากหญา้  เครือข่ายคนฮกันํ้ าของ โดยส่วนมากแลว้

เป็นชาวบา้นที่มารวมตวักนัจากหมู่บา้นต่างๆในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นกลุ่มคน

รากหญา้ที่มีวิถีชีวิตอยู่ในชนบท ไม่มีการศึกษาสูง  ไม่มีฐานะร่ํารวย  แต่มีความรักและความหวง

แหนในวถีิชีวติท่ีผกูพนักบัแม่นํ้าโขงเป็นอยา่งมาก  และส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัให้เกิดการเคล่ือนไหว

เพื่อปกป้องวถีิชีวติ  วฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ใหด้าํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ห้า  ตอ้งการสร้างพื้นที่ทางการเมืองของตนเอง จดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจใหม่ ประเทศ

ไทยถึงแม้ว่าจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ถือได้ว่า อํานาจอธิปไตยเป็นของ

ประชาชน  แต่อาํนาจยงัคงเป็นแบบแนวด่ิง  ชาวบา้นในชนบท ยงัเป็นเหมือนคนชายขอบของการ

ปกครอง  โดยเฉพาะในเร่ืองโครงการพฒันาใหญ่ๆของรัฐ  ซ่ึงถือเป็นวาทกรรมหลกัที่ครอบงาํการ

พฒันาอยู่  ดงันั้นเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ  จงัหวดัอุบลราชธานี จึงตอ้งการสร้างพื้นที่ทางการเมือง

ของตน สร้างวาทกรรมใหม่ที่ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการพฒันาของ

รัฐมากข้ึน โดยชาวบา้นได้แสดงถึงสิทธิที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นกบัโครงการของรัฐที่จะ

สร้างผลกระทบให้กบัชีวิตของพวกเขา  โดยอาศยัส่ือ นกัพฒันาเอกชน นกัวิชาการ  และเครือข่าย

อ่ืนๆในการช่วยเหลือ เพื่อตีแผปั่ญหาต่างๆให้สาธารณะไดรั้บรู้ และรู้สึกถึงการเป็นปัญหาร่วมกนั  

นอกจากนั้นยงัเป็นการจดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจใหม่ ให้เป็นบรรทดัฐานวา่ การกระทาํใดๆที่ไม่

ผา่นความเห็นชอบของประชาชน จะไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งง่ายดายอีกต่อไปแลว้  เสียงจากคนเล็กๆ

ริมโขง จะสะทอ้นดงัไกลไปถึงผูที้่มีอาํนาจในการตดัสินใจ ให้ไดรั้บฟังความคิดเห็นของชาวบา้น 

ก่อนท่ีจะดาํเนินการใดๆ  ทั้งในเร่ืองเข่ือนและเร่ืองต่างๆในสังคม 

หก  ไม่ไดเ้รียกร้องเฉพาะประโยชน์ของกลุ่ม  เครือข่ายคนฮกันํ้ าของไม่ไดเ้พียงเป็นการ

เรียกร้อง ใหมี้การเขา้มาให้ขอ้มูลของรัฐต่อชาวบา้นเร่ืองค่าชดเชยหรือส่ิงที่จะไดรั้บ  หรือเรียกร้อง

ให้ยกเลิกการสร้างเขื่อนบา้นกุ่มเท่านั้น  แต่เป็นการเรียกร้องให้ยุติการสร้างเขื่อนในแม่นํ้ าโขง

ทั้งหมด  เพราะเป็นการทาํลายระบบนิเวศน์รวมทั้งชีวติของคนริมโขง ทั้ง 6 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน พม่า 

ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมถึงส่งผลถึงผู ้คนที ่อาศัยอยู่ในแม่นํ้ าสาขาต่างๆด้วย   

นอกจากนั้น ยงัเป็นการสร้างบรรทดัฐานให้สังคม  ที่รัฐจะตอ้งคาํนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน 

ก่อนท่ีจะมีการทาํโครงการใดๆ ท่ีจะกระทบถึงชีวติของประชาชนดว้ย 
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5.4.2  เครือข่ายและพนัธมิตรในการเคลือ่นไหวกรณโีครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม 

การคล่ือนไหวของชาวลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ในกรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเข่ือน

บา้นกุ่ม เป็นการเคล่ือนไหวโดยอาศยัเครือข่ายและพนัธมิตรต่างๆหลายภาคส่วน  ดงัต่อไปน้ี 

           5.4.2.1  เครือข่ายคนฮกันํ้ าของ  เป็นลกัษณะกลุ่มเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เกิดจาก

การรวมตวักนัของนกัวิชาการ นกัพฒันาเอกชน และชาวบา้นในพื้นที่ที่คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบ

จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม ซ่ึงจะมีแกนนาํที่เป็นตวัแทนมาจากหมู่บา้นต่างๆ ซ่ึงเขา

เหล่านั้นจะทาํหนา้ท่ีประสานงานจากศูนยก์ลาง เพื่อประชาสัมพนัธ์นดัหมายกบัชาวบา้นในหมู่บา้น

คนอ่ืนๆ  โดยกลุ่มเครือข่ายคนฮกันํ้ าของน้ีเกิดจากการที่ไดร่้วมประชุมแลกเปลี่ยนกนั ซ่ึงมีความ

คิดเห็นว่าน่าจะสร้างกลุ่มทีมี่หน้าที่เฉพาะ  ในช่วงแรกสมาชิกมีเฉพาะในจงัหวดัอุบลราชธานี  

ต่อมาขยายเครือข่ายทาํงานร่วมกบักลุ่มลุ่มนํ้ าโขงจงัหวดัเชียงรายด้วย ส่วนลกัษณะองค์การ เป็น

องคก์ารแบบหลวมๆ ศูนยก์ลางการประสานงานจะมีความยื่นหยุน่และไม่ตายตวั ทุกกลุ่มสามารถ

เสนอตวัข้ึนเป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรมต่างๆได ้ และทาํหนา้ที่ประสานงานกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ 

ศูนยก์ลางของเครือข่ายจึงสลบักนัไปตามกรรมและวาระนั้นๆ  

           กิจกรรมของกลุ่ม  จะมีการจดัเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลายลกัษณะ  เช่น  

การจดัเวทีสาธารณะในหมู่บา้น  การจดัเวทีวชิาการในสถานศึกษา  การจดัเวทีแสดงความคิดเห็นใน

หน่วยงานราชการ  การจดักิจกรรมพิธีตกัปลาเพื่อสืบสานประเพณีของคนลุ่มนํ้ าโขง  การจดังานวนั

เด็กสองฝ่ังโขง  การไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในเวทีเร่ืองสิทธิอื่นๆ  เพื ่อการเรียนรู้และสร้าง

พนัธมิตร  การศึกษาดูงานเร่ืองเขื่อนและผลกระทบทีเ่กิดจากการสร้างเขื่อน  การชุมนุมเรียกร้องต่อ

รัฐบาลให้ยุติโครงการสร้างเขื่อนในแม่นํ้ าโขง  การให้ขอ้มูลแก่ส่ือต่างๆเพือ่ตีแผ่ขอ้เรียกร้องของ

กลุ่ม  เป็นตน้  นอกจากนั้นการทาํงานของกลุ่มคนฮกันํ้ าของยงัมีการเช่ือมโยงกบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น  

การอนุรักษ์แหล่งเพาะพนัธ์ุปลา  โฉนดชุมชน  กลุ่มคนไร้สัญชาติ  กลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นตน้  

โดย นิภาพร บุรา  หน่ึงในสมาชิกเครือข่ายคนฮกันํ้าของ บา้นตามุย ไดใ้ห้สัมภาษณ์ถึงกลุ่มคนฮกันํ้ า

ของวา่ 

 

การรวมกลุ่ม ของเราตอ้งมีผล เขาตอ้งฟัง คือระดบัท่ีชาวบา้นท่ีเราทาํงานก็มี ระดบั

นโยบายก็มี ตวัแทนเราที่มีในคณะปฏิรูปก็มี เราทาํงานหลายระดับ  เครือข่าย

ระหวา่งประเทศเราก็มี เป็นนกัศึกษาต่างประเทศ มาคุยเร่ืองเข่ือนโดยเฉพาะ...ของ

เครือข่ายแม่นํ้ าโขง เราจะมีผูป้ระสานงาน แต่ละโซน  เราจะคุยกนัในระดับผู ้

ประสานงาน นดัประชุมกนัวนันั้นวนัน้ี  เป็นชาวบา้นที่จะเป็นผูป้ระสานงานแต่

ละโซน  นํ้าโขงจะมีพี่นุย้ พี่พงษเ์ป็นพี่เล้ียง  พี่นุย้เป็นหลกั 
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           นอกจากนั้น พ่อดวง สุนนท์  หน่ึงในสมาชิกเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ บ้านคนัท่า

เกวยีน ก็ไดใ้หส้มัภาษณ์เอาไวว้า่ 

 

พวกบริษัทได้เข้ามาคุยกับชาวบ้านว่าจะสร้างเขื่อนแล้วจะให้ค่าผลกระทบที่

เกิดข้ึน  พ่อไม่เช่ือวา่เขาจะให้จริง  ต่อมามีคนมาถามว่าเขาจะสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม

พอ่จะวา่ยงัไง  ผมจะวา่ยงัไงได ้ผมคนเดียว  เขาบอกเขามีเครือข่าย พ่อจะไปหาเขา

ไหม  ไปผมจะไปให้ความคิดเห็นเหมือนกัน  พอไปแล้วก็คุยกัน และได้ตั้ ง

เครือข่ายเกิดข้ึน เครือข่ายมีหกจงัหวดัตั้งแต่เชียงรายลงมาถึงอุบล...ผมเป็นคนหน่ึง

ที่ไดรั้บประสานงานจากส่วนในมา  ถา้ผมมีงานผมก็ประสานไป  ถา้ทางโน้นมี

งานก็ประสานหาผม ส่วนมากจะใช้โทรศพัท์  บางทีเขาก็จะติดต่อผมให้ไปพูด

เร่ืองป่าชุมชน 

 

            ดงันั้นเครือข่ายคนฮกันํ้าของ จึงเป็นเครือข่ายหลกัของชาวบา้นในการเคล่ือนไหวใน

เร่ืองโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  และนอกจากนั้นยงัเคลื่อนไหวในกรณีการละเมิดสิทธิ

ต่างๆ รวมทั้งเคล่ือนไหวในกรณีเข่ือนแม่นํ้าโขงอ่ืนๆดว้ย  

           5.4.2.2  องคก์ารพฒันาเอกชนต่างๆ  ท่ีไดเ้ขา้มาช่วยเหลือและเคล่ือนไหวในเร่ือง

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม  ไดแ้ก่  เครือข่ายปฏิรูปสังคมและการเมือง  มลูนิธิประชาสังคม

จงัหวดัอุบลราชธานี, มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ  เครือข่ายประชาสังคมไทยเพือ่แม่นํ้ าโขง, 

โครงการฟ้ืนฟูนิเวศน์ในภูมิภาคแม่นํ้ าโขง (TERRA), พนัธมิตรปกป้องแม่นํ้ าโขง (Save the 

Mekong coalition)    และนกัพฒันาเอกชนในระดบัต่างๆ  ซ่ึงบางคนก็เป็นนกักิจกรรมทางสังคมที่

ไม่ไดส้ังกดัองคก์รอะไร  เป็นตน้ 

            5.4.2.3 องค์กรการศึกษา  ได้แก่ ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี,  สํานกัยุทธศาสตร์ลุ่มนํ้ าโขง  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี ช่วยใน

การจดัเวทีแลกเปล่ียน  อาจารยแ์ละนกัศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อาทิ เช่น  

อาจารยสุ์รสม กฤษณะจูฑะ, อาจารยพ์ฤกษ ์ เถาถวลิย,์ อาจารยธ์วชั มณีผอ่ง และอาจารยพ์ลวิเชียร ภู

กองไชย พร้อมนกัศึกษา มีการเอาเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มเขา้ไปในการเรียนการสอน รวมทั้งไปดูงานใน

พื้นท่ี ช่วยทาํวิจยั ช่วยเก็บขอ้มูล  คอยติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์และวางแผนการทาํ

กิจกรรม  ส่วนอาจารยแ์ละนกัศึกษา คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อาทิเช่น อาจารยก่ิ์ง

กาญจน์ สาํนวนเยน็ อาจารยพ์ิสมยั  ศรีเนตร และอาจารยก์มลวรรณ ช่ืนชูใจ พร้อมนกัศึกษา ก็มีการ

นาํเน้ือหาเร่ืองเข่ือนบา้นกุ่มเขา้ไปในส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนบางวิชาเช่นกนั นอกจากนั้นก็
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มีการลงพื้นที่  และเขา้ร่วมงานเสวนาแลกเปล่ียน เก่ียวกบักรณีเขื่อนบา้นกุ่มดว้ย  นอกจากนั้นยงัมี

เวทีเก่ียวกบัเร่ืองเขือ่นในแม่นํ้าโขง ทีจ่ดัข้ึนโดยศูนยแ์ม่นํ้ าโขงศึกษา  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยัดว้ย  

ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการให้ความสนใจในเร่ืองเขื่อนแม่นํ้ าโขงของนกัวิชาการในสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ 

           5.4.2.4  ส่ือ  ส่ือท่ีเขา้มาช่วยในการนาํเสนอข่าว ส่วนมากเป็นส่ือท่ีมีความต่ืนตวัและ

ห่วงใยในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีส่ือในทอ้งถ่ิน เช่น วทิยชุุมชน, หนงัสือพมิพท์อ้งถ่ิน, โสภณเคเบิล

ทีวี และไกด์อุบล ส่วนนกัข่าวจากทางส่วนกลาง เช่น ผูจ้ดัการ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด และมติชน 

นอกจากนั้นยงัมีรายการโทรทศัน์ รายการเวทีสาธารณะ และข่าวพลเมือง (นกัพฒันาเอกชนในพื้นที่

เป็นนกัข่าวพลเมืองดว้ย) ของช่องไทยทีวี  ซ่ึงช่องไทยทีวีมีการนาํเสนอข่าวเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มและ

เขื่อนในแม่นํ้ าโขงอย่างต่อเน่ือง ทั้งประเด็นเร่ืองการสร้างเขื่อนโดยตรง และประเด็นทางออ้มของ

ผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึน เช่น ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ ความอุดมสมบูรณ์ของปลา พนัธ์ุพืช 

พนัธ์ุไมต่้างๆ  การมีส่วนร่วมของนกัข่าว มี 2 แบบ คือ หน่ึง คือ เขา้มานาํเสนอข่าวให้ และสอง คือ 

นาํเสนอข่าวให้และเขา้มาร่วมทาํกิจกรรมดว้ย ซ่ึงนอกจากจะเป็นการช่วยให้เร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มได้

เป็นที่รับรู้ของสังคมแลว้ ยงัเป็นการทาํให้ความคิดความเห็นความเห็นของชาวบา้นไดเ้ป็นที่รับรู้ 

สร้างความเป็นสาธารณะใหก้บัปัญหามากข้ึน 

            5.4.2.5  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายแพทยนิ์รันดร์ พทิกัษว์ชัระ หน่ึง

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่ไดท้าํงานในพื้นที่กรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม เป็น

อีกหน่ึงเครือข่ายท่ีมีความสาํคญั ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 

 

คณะกรรมการสิทธิเขา้ไปมีส่วนร่วม เพราะเรามองว่าน่ีเป็นเร่ืองของสิทธิชุมชน 

เป็นบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสิทธิท่ีจะตอ้งเขา้ไปปกป้อง  เรามีหนา้ท่ีท่ีจะ

ตรวจสอบและคุม้ครองการละเมิดสิทธิ  สิทธิเก่ียวกบัการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม  ถือ

ว่ามีความสําคัญ เพราะเป็นเร่ืองของการทาํงานระหว่างประเทศ เราจึงต้อง

ตรวจสอบคุม้ครองปกป้องไม่ใหฐ้านทรัพยากรธรรมชาตินั้นถูกทาํลาย ซ่ึงจะนาํมา

ซ่ึงการละเมิดสิทธิชุมชน  กระบวนการการทาํงานก็จะไปตรวจสอบขอ้เท็จจริง

จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จากภาคประชาชนในพื้นที่ สําหรับส่วนตวัผมเขา้ไป

เช่ือมโยงในฐานะภาคประชาสังคม  NGOs ในพื้นที่  ผมอยูมู่ลนิธิพิทกัษธ์รรมชาติ

เพื่อชีวิต (nature care) เราก็ไม่ไดไ้ปต่อตา้นเข่ือนบา้นกุ่ม แต่เขา้ไปศึกษาในเร่ือง

ทุนทางสังคมของลุ่มนํ้ าวา่มีคุณค่า มีมูลค่าอะไรในทางเศรษฐกิจ  ในเร่ืองของการ

มีชีวิตอยู ่ในเชิงของวฒันธรรมวิถีชีวิต ชาวบา้นเขาจะไดรู้้ว่าถา้สร้างเขือ่นมนัจะ
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เกิดผลกระทบอะไร  และเขาจะตอ้งสูญเสียอะไร มนัคุม้ไหม  เขาจะเป็นคนที่

ตดัสินเอง ทาํงานในลกัษณะท่ีทาํใหช้าวบา้นเขาไดต่ื้นตวั รับรู้ในส่ิงท่ีเขามีอยู ่และ

ส่ิงท่ีเขาจะตอ้งเสียไป เม่ือสร้างเข่ือน 

 

           5.4.2.6  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของรัฐที่เขา้มามีบทบาทและเป็นเครือข่ายใน

การทาํงาน ในเร่ืองโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม ได้แก่  คณะกรรมาธิการการสวสัดิการ

สังคม  สภาผูแ้ทนราษฎรและคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิ

บาล  วฒิุสภา  โดยเฉพาะบทบาทของนายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาและ

ตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม จงัหวดัอุบลราชธานี ที่ได้มีการเคลื่อนไหวเพือ่

เรียกร้องและเสนอให้มีการยกเลิกโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มดว้ยเหตุผลในเร่ืองธรรมาภิ

บาลของโครงการ  และเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท่ีย ัง่ยนืของแม่นํ้าโขง 

           5.4.2.8  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นอีกเครือข่ายทีไ่ดรั้บการเสนอเร่ือง

จากมูลนิธิพิทกัษธ์รรมชาติเพื่อชีวติ เพื่อขอให ้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีส่วนสนบัสนุนสิทธิ

ดา้นสุขภาพของชุมชน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเข่ือนบา้นกุ่ม  

           5.4.2.9  กลุ่มชาวบา้นในพื้นทีใ่กลเ้คียง  ไดแ้ก่ กลุ่มสหอาสา กลุ่มชาวบา้นเขื่อนปาก

มูล  กลุ่มชาวบา้นราษีไศล  กลุ่มไซยะบุรี  กลุ่มคนไร้สัญชาติบุณฑริก ฯลฯ ซ่ึงเป็นเป็นเครือข่าย

ร่วมกนั 
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5.5  การส่ือสารของคนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานีต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเขื่อน

บ้านกุ่ม 

 

การส่ือสารของคนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  

ถือเป็นการส่ือสารทางการเมืองอย่างหน่ึงเพราะเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของคนหลายส่วนใน

สังคม  โดยเมื่อพิจารณาตามแนวคิดการส่ือสารทางการเมืองแลว้ สามารถจาํแนกและวิเคราะห์ได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

5.5.1  องค์ประกอบของการส่ือสาร 

ในเร่ืองขององคป์ระกอบของการส่ือสารมีผูแ้ยกประเภทเอาไวห้ลากหลาย  แต่หากอธิบาย

ตามแนวคิดของพูนทรัพย ์ สิทธิพรหม  (2539: 20-21)  สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของการ

ส่ือสารของคนลุ่มนํ้ าโขง  จังหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าเขื ่อนบ้านกุ่ม  ได้

ดงัต่อไปน้ี คือ 

           5.5.1.1  ผูส่้งสาร (Sender)  คือ  ผูเ้ร่ิมตน้สร้างและส่งสารไปยงัผูอื้่น โดยอาจเป็น

ภาษาวจันะหรืออวจันะเพือ่เกิดการรับรู้ร่วมกนั  ซ่ึงในกรณีน้ีอาจเป็นชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง

จงัหวดัอุบลราชธานี หรือ หน่วยงานรัฐ นักพฒันาเอกชน นักวิชาการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของ

บริษทัเอกชนท่ีศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างเข่ือน  หรือส่ือมวลชน เป็นตน้ 

           5.5.1.2  สาร  (Message)  คือ  ส่ิงที่ผูส่้งสารส่งไปให้ผูรั้บสาร  เป็นเร่ืองราวต่างๆใน

รูปของขอ้มูล ความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน   

           5.5.1.3  ช่องทางหรือส่ือ  (Channel  or  mediam)   เป็นตวักลางที่จะนาํสารสู่ผูรั้บ

สาร  อาจจะเป็นการส่ือสารซ่ึงหนา้โดยตรง การเขียนจดหมาย  การส่ือสารผ่านไมโครโฟนในเวที

สาธารณะ  หรือช่องทางส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ วทิย ุหรือโทรศพัท ์เป็นตน้ 

           5.5.1.4  ผูรั้บสาร  (Receiver)  คือ  ผูรั้บสารที่ผูส่้งสารส่ือไป  ซ่ึงอาจเป็นชาวบา้นใน

ชุมชนลุ่มนํ้ าโขงจงัหวดัอุบลราชธานี หรือ หน่วยงานรัฐ นักพฒันาเอกชน นกัวิชาการ นักศึกษา 

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเอกชนท่ีศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างเข่ือน  หรือส่ือมวลชน เป็นตน้ 
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5.5.2  ประเภทของการส่ือสาร 

หากแบ่งประเภทการส่ือสารตามแนวคิด ของสุรพงษ์  โสธนะเสถียร และ เกศกนก  ชุ่ม

ประดิษฐ ์ (2549: 32-91)   สามารถแบ่งประเภทและวิเคราะห์การส่ือสารทางการเมืองของคนลุ่มนํ้ า

โขง  จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม  ไดด้งัต่อไปน้ี   

            5.5.2.1  กิจกรรมส่ือสารประเภทการพดู       

                          1)  การสนทนาแบบเผชิญหน้าหรือการส่ือสารระหว่างบุคคล  จดัเป็น

เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากเป็นการเผชิญหนา้ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร  ซ่ึง

สามารถพดูโตต้อบและสามารถสังเกตเห็นอากปักิริยา  ทาํใหป้ระเมินการเปิดรับข่าวสารไดง่้ายและ

ไม่ซับซ้อนเหมือนเคร่ืองมือส่ือสารประเภทอื่น และชาวบ้านในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จังหวดั

อุบลราชธานี มกัใช้การส่ือสารประเภทน้ีมากทีสุ่ด เพราะไม่ต้องเสียเงิน  และเป็นวิถีเรียบง่าย

ธรรมดาอยา่งท่ีชาวบา้นเคยชิน 

                          2)  การจบักลุ่มสนทนา  มีลกัษณะคลา้ยกบั การสนทนาแบบเผชิญหน้า  

เพียงแต่ขยายขนาดหรือจาํนวนของผูส้นทนามีมากกวา่ 2 คนข้ึนไป  การส่ือสารลกัษณะน้ีพบมาก

ในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี เพราะชาวบา้นมีความใกลชิ้ด ไปมาหาสู่เป็นประจาํ การ

ทาํงานก็อยูใ่นละแวกชุมชน ไม่ตอ้งออกไปที่อ่ืน ทาํให้สะดวกต่อการจบักลุ่มสนทนากนั  และการ

จบักลุ่มสนทนาน้ีเกิดข้ึนมากในช่วงที่มีข่าวคราวโครงการไฟฟ้าพลงังานนํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม เพราะ

ชาวบา้นแตกต่ืนตกใจ จึงมีการจบักลุ่มสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งมาก 

                          3)  ข่าวลือ (Rumor) และซุบซิบ (Gossip)  เป็นการรับเอาสถานการณ์ที่น่า

เคลือบแคลงสงสัยมาสร้างเป็นเร่ืองท่ีตีความใหมี้ความหมายได ้ อาจไม่สามารถหาตน้ตอของแหล่ง

สารได ้และอาจเป็นทั้งดา้นดีและดา้นลบข้ึนอยูก่บัทศันคติส่วนบุคคล  ข่าวลือและซุบซิบเก่ียวกบั

การสร้างเขื่อนบา้นกุ่มเกิดข้ึนอยา่งหนาหู  ทาํให้เกิดการพูดคุยและซกัถามกนัเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงยิ่งมี

การพูดคุยก็ยิ่งมีข่าวลือเพิ่มข้ึนตามมา เก่ียวกบัค่าชดเชยที่จะไดบ้า้ง หรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนบา้ง  

ตอ้งยา้ยผูค้นหนีนํ้าท่วมบา้ง เป็นตน้ 

                          4)  การสนทนาผ่านโทรศพัท์  การใช้โทรศพัท์ในสังคมชนบทจะเป็น

กิจกรรมส่ือสารทีเ่กิดข้ึนกบัคนเฉพาะกลุ่ม หรือไม่ก็เป็นการติดต่อกบัภายนอกชุมชน  เพราะคนใน

ชุมชนนิยมการไปมาหาสู่กนัมากกว่าจะใช้โทรศพัท์ติดต่อส่ือสาร  แต่อย่างไรก็ตาม การติดต่อ

ประสานงานระหว่างหมู่บ้าน หรือการนัดหมายเพือ่จดักิจกรรมของกลุ่มคนฮกันํ้ าของ ก็จะใช้

ช่องทางการสนทนาผา่นโทรศพัทเ์ป็นหลกั  เพราะสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ อีกทั้งชาวบา้นก็

มีโทรศพัทมื์อถือใชก้นัอยา่งแพร่หลายแลว้ 
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                          5)  วิทยุส่ือสาร  เป็นการส่ือสารที่เกิดข้ึนกบัผูใ้หญ่บา้นในอดีต  โดยใช้

ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ  แต่ปัจจุบนั ไม่ปรากฏว่ายงัมีการใช้อยู่ เพราะมีโทรศพัทมื์อถือเขา้มา

แทนท่ี 

                          6)  การฝากขอ้ความด้วยวาจา  โดยจะฝากขอ้ความต่างๆไวก้บัคนใน

ครอบครัวของผูที้ต่อ้งการจะฝากขอ้ความถึง  เหตุผลที่ใช้วิธีส่ือสารแบบน้ี เพราะคนในชุมชนมี

ความสนิทคุน้เคยและไวใ้จกนั  จึงมกัจะไปมาหาสู่เพือ่พูดคุยกนัโดยตรงตามบา้นเรือน  แต่หากไม่

พบก็จะใช้วิธีการฝากขอ้ความ และวิถีเช่นน้ียงัมีอยู่อย่างเหนียวแน่นในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี 

                          7)  การประชุม  มีการประชุมกนัในเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มในหลายระดบั ใน

ระดบัหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นผูเ้รียกประชุม โดยตวัแทนของครัวเรือนก็จะออกมาประชุมที่บา้น

ผูใ้หญ่บา้น ในระดบัตาํบลก็มีการประชุมผูใ้หญ่บา้น และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในแต่ละ

หมู่บา้น ระดบัอาํเภอ ก็จะเป็นการเรียกประชุมของนายอาํเภอและบริษทัเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษา

ความเป็นไปไดใ้นการสร้างเขื่อนก็เคยใช้ช่องทางการประชุมของอาํเภอในการให้ขอ้มูลเร่ืองการ

สร้างเขื่อนกบัผูใ้หญ่บา้นและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  ส่วนในระดบัจงัหวดัจะเป็นการ

ประชุมในลกัษณะของการหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ ซ่ึงมีประชาชนที่สนใจ

เขา้ร่วมดว้ย 

           5.5.2.2  กิจกรรมส่ือสารประเภทการฟัง 

                         1)  การตอบกลับ เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบจากผูรั้บสารถึงผูส่้งสารอย่าง

ทนัท่วงที     อาจอยู่ในลกัษณะ อวจันภาษา  ไดแ้ก่  ท่าทาง กิริยา  สีหน้า  หรือวจันภาษา คือ การ

พดูจา  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติทัว่ไป รวมถึงคนในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีดว้ย 

                         2)  เสียงสะทอ้นหรือการยอ้นกลบัของสาร  เป็นการเดินทางของเน้ือหา

ข่าวสารจากผูรั้บสารส่งไปยงัผูส่้งสาร  เป็นลกัษณะเผชิญหนา้  รวมไปถึงการจบักลุ่มสนทนาอาจมี

การวพิากษว์จิารณ์แต่เป็นไปในลกัษณะท่ีนุ่มนวล 

           5.5.2.3  กิจกรรมส่ือสารประเภทการเขียน 

                         1)  การบนัทึกการประชุม  เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิงใน

การประชุมแต่ละคร้ัง  โดยในการประชุมแต่ละคร้ัง อาจคิดวา่ชาวบา้น การศึกษาไม่สูง อาจไม่มีการ

จดบนัทึกการประชุม  แต่ในความเป็นจริง มีผูที้่จดบนัทึกการประชุม ยกตวัอยา่ง เช่น พ่อใหญ่ดวง  

สุนนท ์ บา้นคนัท่าเกวยีน ท่ีมกัจะจดบนัทึกเสมอ เม่ือมีการประชุมหรือการไปศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ  

เป็นตน้ 
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                         2)  การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการสํารวจขอ้มูลของ

ประชาชนทีห่น่วยงานต่างๆส่งขอ้มูลมาให้กรอก  จะเป็นในลกัษณะของการลงช่ือเพื่อแสดง

ความเห็นต่อการสร้างเข่ือน  หรือ การสาํรวจพนัธ์ุไมใ้นชุมชน (ชาวบา้นสงสัยวา่เป็นการสํารวจเพือ่

ประเมินค่าชดเชยจากการสร้างเข่ือน)  เป็นตน้ 

                         3)  การเขียนแผนงาน/โครงการ  เป็นกิจกรรมการส่ือสารที่ตอ้งดาํเนินงาน

เพือ่ของบประมาณจากรัฐ  ในเร่ืองการต่อสู้เร่ืองเขื่อนบา้นกุ่ม ชาวบา้นไม่ไดเ้ขียนโครงการเพื่อขอ

งบประมาณของรัฐ  กิจกรรมที ่จัดข้ึนในเร่ืองเขื ่อน มีงบประมาณมาจากนักพัฒนาเอกชน 

นกัวิชาการ ที่อาจของบประมาณมาจากที่อ่ืน  ส่วนชาวบา้นก็อาจจะร่วมมือในเร่ืองของอาหารการ

กิน เช่น ปลา ผกั ท่ีมีในชุมชน ดงันั้นจึงไม่ไดข้องบประมาณจากรัฐ 

           5.5.2.4  กิจกรรมส่ือสารประเภทเคร่ืองมือ : ส่ือสาธารณะ 

                         1)  เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  หอกระจายข่าวของหมู่บา้น เป็นช่อง

ทางการติดต่อของประชาชนทั้งหมู่บา้น  ผูใ้หญ่บา้นถือเป็นตวักลางสําคญัที่จะส่งต่อขอ้มูลถึง

ประชาชนในหมู่บา้น  นอกจากจะใชใ้นการกระจายข่าวสารทัว่ไปแลว้ ยงัใช้ในการพูดคุยในเร่ือง

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม เช่น อาจใชห้อกระจายข่าวในการเรียกประชุมเร่ืองเขื่อน  หรือ

ใหข้อ้มลูเร่ืองเข่ือน หรือนดัหมายกิจกรรมต่างๆในเร่ืองเข่ือน เป็นตน้ 

                          2)  โปสเตอร์/ป้ายผา้/คทัเอาท์  กิจกรรมการส่ือสารแบบน้ีมกัทาํเป็นคน

เฉพาะกลุ่ม  มิไดเ้กิดข้ึนกบับุคคลทัว่ไปในชุมชน  แต่ส่ิงเหล่าน้ี เป็นหน่ึงในอุปกรณ์การเคล่ือนไหว

ของกลุ่มคนฮกันํ้าของ 

                          3)  แผ่นพบั  ในการส่ือสารแบบแผ่นพบั คนในชุมชนจะเป็นผูรั้บสาร

เท่านั้น  โดยจะเป็นเน้ือหาเกี่ยวกบัเขื่อน  รายละเอียดโครงการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม  ผลกระทบที่

อาจจะเกิดข้ึน เป็นตน้ 

                          4)  กิจกรรมส่ือสารประเภทกิจกรรม/การกระทาํ   ซ่ึงกิจกรรม/การกระทาํท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนมีส่วนก่อให้เกิดกิจกรรมการส่ือสารในชุมชน เช่น  กิจกรรมประเพณีตกัปลา เป็น

ประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงวิถีวฒันธรรมของคนริมนํ้ า การไดร่้วมทาํกิจกรรมดงักล่าว ก็แสดงถึง

ความหวงแหนวิถีชีวิตเช่นน้ี ซ่ึงเป็นช่องทางการต่อต้านเขื่อนโดยใช้อตัลักษณ์ทางวฒันธรรม 

นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมทางศาสนา  เช่น การไหลเรือไฟ  บั้งไฟพญานาค  การลอยกระทง เป็นตน้ 

นอกจากนั้นเมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดของสุรพงษ ์ โสธนะเสถียร  (2544: 3-4) จะสามารถ

แบ่งประเภทของการส่ือสารทางการเมืองของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานีไดเ้ป็น 5  ประเภท 

ดงัต่อไปน้ี 
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หน่ึง  การส่ือสารภายในบุคคล  เป็นการส่ือสารภายในจิต   โดยไม่มีการแสดงออกดว้ยวจั

นภาษาใดๆออกมา  เช่น  การรําพึง ความรู้สึกนึกคิด และทศันคติ เป็นตน้  โดยการส่ือสารภายใน

บุคคลเป็นการส่ือสารประเภทหน่ึงของคนในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  เพราะเมื่อ

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองเข่ือนจากส่ือหรือช่องทาง บุคคลต่างๆ แลว้ ชาวบา้นจะนาํมาวิเคราะห์  

ผนวกหรือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเดิมที่มีอยู ่และชัง่นํ้ าหนกัขอ้มูล ดงักล่าว จากนั้นก็ตดัสินใจวา่ตน

คิดเห็นอย่างไรกบัเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่ม  ซ่ึงการส่ือสารภายในดงักล่าว สามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

ดงันั้น ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน อาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นกนั   

สอง  การส่ือสารระหวา่งบุคคล  เป็นการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารที่เป็นปัจเจก

ชน  อาจกล่าวไดว้า่ การส่ือสารระหวา่งบุคคลเป็นการส่ือสารขั้นพื้นฐาน  มีความต่อเน่ืองและมีการ

ยอ้นกลบัของสารอยูต่ลอดเวลา จึงทาํใหส้ามารถประเมินเหตุผลและความรู้สึกในการส่ือสารได ้ ซ่ึง

ชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่างก็มีการส่ือสาร แลกเปลี่ยน ถามไถ่กนั  ใน

เร่ืองเข่ือน ผลกระทบ และค่าชดเชยต่างๆ 

สาม  การส่ือสารกลุ่มเล็ก  เป็นการส่ือสารที่มีคนมากกว่าสองคน  แต่ไม่สามารถระบุ

จาํนวนคนทีแ่น่นอนได ้ จาํนวนคนเป็นไปตราบเท่าที่จะสามารถส่ือสารกนัซ่ึงหนา้  แต่ส่วนมากจะ

อยูร่ะหวา่ง 3-7 คน การส่ือสารเร่ืองเขื่อนในลกัษณะกลุ่มยอ่ย เกิดข้ึนไดง่้าย เพราะชาวบา้นมีความ

สนิทสนมและไปมาหาสู่ พูดคุยกนัเป็นปกติ ยิ่งเมื่อมีเร่ืองเขื่อนเขา้มาในชุมชน ชาวบา้นก็เกิดความ

ต่ืนตวั อยากรู้ จึงมีการสนทนากนัเป็นกลุ่มเล็กๆ กนัมาก 

ส่ี  การส่ือสารกลุ่มใหญ่  เป็นการส่ือสารที่จะมีผูมี้ส่วนร่วมเป็นจาํนวนมาก  สมาชิกตอ้ง

ติดต่อกนัโดยมีช่องทางการส่ือสารเป็นตวัช่วย  เช่น การประชุมเร่ืองเขื่อนในชุมชน  การเสวนา

แลกเปล่ียนในเวทีสาธารณะหรือเวทีวิชาการ  จะมีการใชไ้มโครโฟน และมีระเบียบในการส่ือสาร 

คือ มีการยกมือเพื่อแสดงความคิดเห็น มีบุคคลภายนอกชุมชนร่วมรับฟังและแลกเปล่ียน  เป็นตน้ 

ห้า  การส่ือสารมวลชน  เป็นการส่ือสารที่สามารถปลุกกระแสส่งผลต่อความคิดและ

พฤติกรรมของมวลชนในบางคร้ังได ้ ในเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มมีการเผยแพร่ข่าวสารในเร่ืองโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบ้านกุ่มและความคิดเห็นของชาวบา้นต่อการสร้างเขื่อนไปสู่สาธารณะผ่าน

รายการโทรทศัน์ รายการข่าว ข่าวหนงัสือพิมพ ์ ข่าวออนไลน์ ในหลายคร้ัง  ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับ

จากสงัคม คือ มีนกัส่ิงแวดลอ้ม  นกัวชิาการ หรือบุคคลทัว่ไปไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองเขื่อนมาก

ข้ึน  เป็นการสร้างกระแสสังคมไดใ้นระดบัหน่ึง  

 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีมีระดบัความต่ืนตวัใน  

3  ลกัษณะ  คือ การวางเฉย  การคดัคา้น และการตอ้งการเข่ือน ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็มีเหตุผลของตนใน

การคิดเช่นนั้น  แต่อย่างไรก็ตามชาวบา้นต่างก็ตอ้งการขอ้มูลที่ชัดเจนจากภาครัฐ เพือ่ช่วยในการ
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ตดัสินใจที่ถูกตอ้งมากที่สุด  ส่วนรูปแบบความตื่นตวัที่แสดงออก  ได้แก่  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในชุมชน  การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ  การสอบถามข้อมูลจากภาครัฐ  การ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างชุมชนอื่นที่มีประสบการณ์ในเร่ืองการสร้างเขื่อน  และยงัมีการเตรียม

รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนด้วย  ปัจจยัที่มีผลต่อความตื่นตวัของชาวบ้าน  จะมีทั้งปัจจยั

ภายนอก ได้แก่ นักพฒันาเอกชน  นักวิชาการ  ภาครัฐ  บริษทัเอกชน  และส่ือต่างๆ  ส่วนปัจจยั

ภายใน  ไดแ้ก่  ผูน้าํชุมชน  การรับรู้และความเช่ือมัน่ในสิทธิชุมชน  การประเมินผลประโยชน์และ

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของชุมชน  และการตดัสินใจรับขอ้มูลของคนในชุมชน   ส่วนการ

รวมกลุ่มของชาวบา้นท่ีเห็นไดช้ดั คือ เครือข่ายคนฮกันํ้ าของ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ

สร้างเขือ่นบา้นกุ่ม   และมีการทาํกิจกรรมของกลุ่ม คือ  การรวมกลุ่มเคล่ือนไหว ทั้งการยื่นหนงัสือ

ต่อรัฐ  การประชุมสัมมนา  การจดัเวทีแสดงความคิดเห็นของชาวบา้น นกัวิชาการ นกัพฒันาเอกชน 

และเครือข่ายองคก์รต่างๆที่เป็นพนัธมิตร  นอกจากนั้นก็มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความคิดเห็น

ของชาวบา้นและความเคล่ือนไหวของกลุ่มต่อสาธารณะ  โดยร่วมมือกบัส่ือมวลชนเพื่อตีแผปั่ญหา

สู่การรับรู้ของสังคม นอกจากนั้นก็มีการเจรจากบัรัฐบาลและทาํหนงัสือถึงผูใ้ห้กูเ้งินในการสร้าง

เข่ือน  การใชว้ธีิทางกฎหมายเพื่อให้มีการยุติโครงการสร้างเขื่อนดงักล่าว  และก็มีความพยายามใน

การหาผูเ้ช่ียวชาญเพือ่เสนอทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่เขื่อนในการจดัการเร่ืองนํ้ าและพลงังานไฟฟ้าอีก

ดว้ย  ส่วนในเร่ืองของการส่ือสาร  ชาวบา้นใชก้ารส่ือสารหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  การสนทนาระหวา่ง

บุคคล  การจบักลุ่มสนทนา  การส่งต่อข่าวลือและการซุบซิบนินทา  การสนทนาผา่นโทรศพัท ์ การ

ฝากขอ้ความดว้ยวาจา  และการประชุมร่วมกนั  ส่ือที่ใชใ้นการส่ือสาร ไดแ้ก่  หอกระจายข่าวของ

หมู่บา้น  โปสเตอร์  ป้ายผา้  คทัเอาท ์ แผน่พบั  การส่ือผา่นการทาํกิจกรรมต่างๆ   นอกจากนั้นการ

ส่ือสารของชาวบา้นยงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น การส่ือสารภายในตวัเอง  การส่ือสารระหวา่งบุคคล  การ

ส่ือสารกลุ่มเล็ก  การส่ือสารกลุ่มใหญ่  และการส่ือสารมวลชน   

 ความตืน่ตวัของชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ทีแ่สดงออกมาผา่นการ

รวมกลุ่ม การส่ือสาร การสร้างพนัธมิตรกบัเครือข่ายต่างๆ  เป็นการแสดงถึงวิธีการในการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม  และวิถีชีวิต ของชุมชนลุ่มนํ้ าโขงให้ยงัคงอยู่อย่างย ัง่ยืนต่อไป  

เพราะพวกเขาตระหนกัดีวา่ส่ิงเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเกินกวา่จะคณานปัได ้
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การศึกษาเร่ือง “การศึกษาความตื่นตวัด้านสิทธิชุมชนในการบริหารจดัการและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวถีิชีวติ  ของคนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี  จากโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม”  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ ประการแรก  เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิต

และวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  

ประการที่สอง เพือ่ศึกษาถึงความตื่นตวั รูปแบบความตื่นตวั และปัจจยัที่มีผลต่อความตื่นตวัดา้น

สิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม

และวิถีชีวิต จากโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  ประการที่สาม  เพือ่ศึกษาถึงลักษณะการ

รวมกลุ่มและการส่ือสารของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ด้านสิทธิชุมชนในการปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรมและวิถีชีวิต จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  โดยสามารถ

สรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

6.1  สรุปผลการศึกษา 

6.2  อภิปรายผลการศึกษา 

6.3  ขอ้จาํกดัในการศึกษา 

6.4  ขอ้เสนอแนะ 
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6.1  สรุปผลการศึกษา  

 

 จา ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ตื ่น ตัว ด้ า นสิ ท ธิ ชุ ม ช น ใ นก า ร บ ริ ห า รจัด ก า ร แ ล ะ ป ก ป้ อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวถีิชีวิต  ของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี จากโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม  มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ ดงัต่อไปน้ี 

 

6.1.1  สภาพทัว่ไปของชุมชนลุ่มนํา้โขง  จังหวดัอุบลราชธานี    

คนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานีมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีผกูพนักบัแม่นํ้ าโขงเป็นอยา่ง

มาก  โดยคนในชุมชนจะทาํอาชีพประมงและการปลูกพืชริมโขงเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืนๆเช่น  

การทาํนา  การหาของป่า  การจกัสาน  การทอผา้ รับจา้งทัว่ไป  บริการการท่องเที่ยว  คา้ขาย เล้ียง

สตัว ์และทาํงานนอกพื้นท่ี จะเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริม 

ในเร่ืองของครอบครัว  ชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้าโขงส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย 

มีพ่อแม่ ลูก หลาน ปู่ ย่า หรือตายาย อยู่ร่วมกัน จึงเป็นครอบครัวใหญ่  มีความหลากหลายทาง

สถานะ  การปฏิบติัตวักบัแต่ละสถานะก็จะแตกต่างกนัไปดว้ย  อย่างไรก็ตามก็จะมีครอบครัวอีก

ส่วนหน่ึงที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน คือ มีเฉพาะ พ่อ แม่ และลูก  ส่วนการแบ่งหน้าที่กันใน

ครอบครัว ผูช้ายจะเป็นใหญ่ในบา้น มีหนา้ท่ีหารายไดแ้ละอาหาร พร้อมทั้งเป็นผูน้าํในการตดัสินใจ 

ผูห้ญิงจะมีหนา้ที่ดูแลงานบา้น การทาํอาหาร ดูแลลูก พร้อมทั้งหารายไดด้ว้ย  ลูกก็จะมีบทบาทใน

การเป็นผูน้้อย  คือ ผูใ้หญ่สามารถใช้หรือวานให้ทาํงานเล็กๆน้อยๆ ที่เด็กสามารถทาํได ้ หากอยู่

ในช่วงวยัรุ่นก็จะมีบทบาทในการหารายไดม้าสู่ครอบครัวดว้ย  สําหรับผูสู้งอายุก็จะมีบทบาทใน

การอบรมสั่งสอนลูกหลาน ทั้งเร่ืองการใช้ชีวิต ประสบการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดเร่ืองทาง

ศาสนาและวฒันธรรมใหก้บัคนในครอบครัวดว้ย 

รายได้ของชุมชน พบว่า ชาวบา้นมีรายไดจ้ากการทาํประมงอยู่ประมาณ  25,000-50,000  

บาทต่อปี  ขณะท่ีรายไดจ้ากการปลูกพืชริมตล่ิงแม่นํ้าโขงอยูร่ะหวา่ง  25,000-85,000 บาทต่อปี  และ

ชาวบา้นยงัมีรายไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆอีกประมาณ  1,000-10,000 บาทต่อปี  รวมรายได้

ชาวบา้นท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติอยูท่ี่ประมาณ  50,000-150,000 บาทต่อปี  (พรพนา  ก๊วยเจริญ, 

2553)นอกจากนั้นชาวบ้านยงัมีรายได้นอกภาคการเกษตร  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการทาํงานในภาค

แรงงานในเมืองใหญ่  เฉลี่ย 60,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีอีกดว้ย  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาใน

ภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)    

ในเร่ืองของการศึกษาของคนในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  เน่ืองจากเป็นชุมชน

ที่อยูห่่างไกล และชาวบา้นส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่มากนกัเมื่อเทียบกบัคนในเมือง  ดงันั้นจึงมีโอกาส
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ทางการศึกษานอ้ย  สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา มีสถานศึกษาในระดบั

มธัยมศึกษานอ้ย  ชาวบา้นส่วนใหญ่มกัจะใหเ้ด็กเรียนถึงระดบัประถมศึกษาเท่านั้น และออกมาช่วย

พอ่แม่ทาํงาน อาจเป็นงานในชุมชนดา้นเกษตรกรรม และเป็นงานใชแ้รงงานในเมืองใหญ่ต่างๆ  แต่

ปัจจุบนัก็มีชาวบา้นส่วนหน่ึงที่มีค่านิยมส่งลูกไปเรียนในเมืองใหญ่และเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั 

อยา่งไรก็ตามก็ยงัเป็นเด็กส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บโอกาสเช่นนั้น 

ในเร่ืองการแพทยห์รือสาธารณสุข  ในแต่ละตาํบลก็จะมีสถานีอนามยั และมี อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) คอยดูแลคนในชุมชนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเบ้ืองตน้  และมี

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอรักษาในกรณีเจ็บป่วยหนกั  อย่างไรก็ตามชาวบา้นยงัมีความเช่ือในการ

รักษาแผนโบราณ เช่น การนาํสมุนไพรมารักษาโรคทัว่ไป  การมีพ่อหมอ แม่หมอประจาํหมู่บา้น

รักษาโดยวธีิการเป่า การนวด เป็นตน้  ซ่ึงหมู่บา้นที่อยูห่่างไกลเดินทางลาํบากก็จะยงัใชว้ิธีการแบบ

ชาวบา้นในการรักษาอยูม่ากในกรณีท่ีเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย 

การส่ือสารของคนในชุมชนจะเป็นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้เป็นส่วนใหญ่  มีการจบักลุ่ม

สนทนา  ใช้ระบบข่าวลือและการซุบซิบนินทา ซ่ึงถือเป็นกรอบอย่างหน่ึงในการดาํเนินชีวิตใน

ชุมชน เพราะหากทาํอะไรไม่ดีจะถูกนินทาและกดดนัจากเพือ่นบา้น และหากทาํอะไรที่ดีก็จะถูกยก

ยอ่งให้ความนบัถือ  นอกจากนั้นก็จะมีการสนทนาผา่นโทรศพัทมื์อถือ  ซ่ึงโทรศพัทมื์อถือเขา้มามี

อิทธิพลต่อการส่ือสารของชาวบา้นมากข้ึน ทาํให้ชาวบา้นเขา้ถึงเทคโนโลยีและสามารถส่ือสารได้

อยา่งสะดวกสบายมากข้ึน ถึงแมบ้างหมู่บา้นจะมีปัญหาในเร่ืองสัญญาณโทรศพัท ์แต่ก็มีโทรศพัท์

สาธารณะของรัฐไวค้อยใหบ้ริการ  นอกจากนั้นยงัมีการฝากขอ้ความดว้ยวาจา  และการประชุมของ

คนในหมู่บา้นต่างๆ 

ในเร่ืองของศาสนา ชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จะมีการผสมผสานของศาสนาอยูป่ระมาณ 

3 ศาสนา ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และการนบัถือผหีรือแถน  โดยจะอิงศาสนาพุทธเป็น

หลกั ส่วนความเช่ือเร่ืองผีหรือแถนเป็นความเช่ือที่มีมานานก่อนที่ศาสนาพราหมณ์และพุทธจะเขา้

มา  วฒันธรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธเห็นไดจ้ากการมีวดัและพระสงฆอ์ยูเ่กือบทุกหมู่บา้น  การ

ทาํบุญวนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัวิสาขบูชาและวนัสําคญัต่างๆ  วฒันธรรมที่เก่ียวกบัศาสนา

พราหมณ์ ไดแ้ก่ การบายศรีสู่ขวญั ผกูขอ้มือ เป็นตน้ ส่วนวฒันธรรมที่เก่ียวกบัการนบัถือผี คือ การ

มีบุญขา้วสาก บุญขา้วประดบัดิน (ทาํบุญให้ผีบรรพบุรุษ) และยงัมีบุญบั้งไฟ ที่เป็นความเช่ือของ

แถน เป็นตน้ 

ในเร่ืองของศิลปะ ส่ิงที่เด่นชดัและมีช่ือเสียง คือ ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์ที่อุทยาน

แห่งชาติผาแตม้ ถึงแมเ้ป็นศิลปะที่เกิดข้ึนยาวนานแลว้ และไม่อาจแน่ใจไดว้่าเป็นศิลปะที่เกิดข้ึน
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จากบรรพบุรุษของชาวบา้นในลุ่มนํ้ าโขงหรือไม่ แต่ชาวบา้นก็ภาคภูมิใจวา่เป็นศิลปะที่มีคุณค่าและ

มีความสวยงามภายในชุมชน   

ในเร่ืองของการนนัทนาการ คนในภาคอีสานเป็นกลุ่มคนท่ีมีเอกลกัษณ์ในเร่ืองชอบความ

สนุกสนาน ชอบทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นหมู่คณะ  จึงมีศิลปวฒันธรรมทางดา้นความร่ืนเริงท่ีเห็นได้

ชดั เช่น หมอลาํ  หมอแคน การกล่าวคาํผญา การรําประเภทต่างๆ การเซ้ิงประเภทต่างๆ เป็นตน้  

ในเร่ืองการเมือง  การเมืองทอ้งถ่ินของชุมชนลุ่มนํ้ าโขงมีการแข่งขนัที่ปกติ  ไม่รุนแรง  

ส่วนใหญ่คนที่มีญาติเยอะจะไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ส่วนการเมืองระดบัชาติ ในกรณีเส้ือเหลือง 

เส้ือแดงชาวบา้นส่วนหน่ึงจะติดตามข่าวและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในวงสนทนา  แต่

ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวต่อสาธารณะ ขณะเดียวกนัการเมืองในเร่ืองเขื่อนเป็นที่น่าสนใจมากกว่า  

เพราะเก่ียวขอ้งกบัปากทอ้งและอาชีพของคนในชุมชน  โดยในบางหมู่บา้นมีการจบักลุ่ม แบ่งแยก

ความคิดในเร่ืองเขื่อน คือมีกลุ่มที่ตอ้งการเขื่อนและไม่ต้องการเขื่อน ซ่ึงก็จะมีคนที่เป็นแกนนํา

ความคิดของกลุ่มตนเอง  ความขดัแยง้แสดงออกในลกัษณะการไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ

ฝ่ายตรงขา้ม  มีการนินทาลบัหลงั ให้ขอ้มูลที่เสียต่อฝ่ายตรงขา้ม และมีการหลีกเลี่ยงการพูดเร่ือง

เข่ือนเพือ่ใหส้ามารถพดูคุยกนัไดแ้บบปกติในชุมชน  เพราะเร่ืองเข่ือนกลายเป็นเร่ืองปัจเจกชนท่ีไม่

เช่ือมโยงในเร่ืองของเครือญาติ  เมื่อคนที่เป็นญาติกนัคิดไม่ตรงกนั ก็ส่งผลกระทบต่อการพูดคุยใน

เร่ืองเขื่อนที่ตอ้งหลีกเล่ียง  นอกจากนั้นยงัมีการโยงเร่ืองการเมืองระดบัชาติกบัการเมืองเร่ืองเขื่อน 

เช่น การกล่าวหา นกัพฒันาเอกชนและชาวบา้นกลุ่มนกัพฒันาเอกชนวา่เป็นเส้ือเหลืองหรือเส้ือแดง

เพือ่ลดความน่าเช่ือถือ  เป็นตน้ 

ในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์แม่นํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี  จะมีความ

อุดมสมบูรณ์  ได้แก่  อาหาร เช่น  ปลาหลากหลายสายพนัธ์ุ ในการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  พบวา่  ชาวบา้นรู้จกัและจบัปลาไดไ้ม่นอ้ยกวา่  110-150  ชนิด  

(โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า, 2551)   ผกัที่เกิดเองตามธรรมชาติ  ของป่า 

และสมุนไพรต่างๆ  รวมทั้งมีระบบนิเวศน์ย่อยในแม่นํ้ าโขงที่อุดมสมบูรณ์  ไดแ้ก่  ป่าบุ่งป่าทาม  

ลวงปลา วงันํ้าลึก  โบก  แกง้  นํ้าแก่ง  นํ้ากอ้ง  เวนิ  หู  ตาดหิน  หาด  ดอน  ถํ้า  ผา  คนั  คอน  คอน

หิน  หินขนั  พุ่ง  ซง  โมย  และห้วย  นอกจากนั้นยงัมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ไดแ้ก่  สามพนัโบก  

เสาเฉลียง  นํ้ าตกแสงจนัทร์  นํ้ าตกทุ่งนาเมือง  นํ้ าตกสร้อยสวรรค์  สเลกอน-ดอนใหญ่  บั้งไฟ

พญานาคท่ีบา้นตามุย  รอยพระบาท  และวดัสวนหินผานางคอย เป็นตน้ 

ส่วนปัญหาของชุมชน  ชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีมีดงัน้ี คือ  ปัญหาเอกสาร

สิทธ์ิท่ีดิน  ปัญหาคนไร้สัญชาติ  ปัญหานํ้าท่วม  ปัญหาขาดแคลนนํ้ าในการเกษตร  และปัญหาที่ดิน

ทาํกินมีจาํกดั   
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6.1.2  ความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม    

ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถแบ่งระดบัความต่ืนตวัดงักล่าว ออกไดเ้ป็น 3 ระดบัหลกั คือ 

           6.1.2.1 การวางเฉย  ลักษณะการวางเฉยของคนในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จังหวดั

อุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

                         1)  การวางเฉยไม่สนใจเพราะเช่ือว่าการสร้างเขื่อนไม่ไดมี้ผลดีผลเสียต่อ

ตน  และมองว่าเข่ือนเป็นเร่ืองไกลตวั   ถึงแมจ้ะรู้ว่าจะมีผลกระทบต่อเพื่อนบา้นหรือคนใกลเ้คียง   

แต่เม่ือไม่มีผลกระทบต่อตนจึงวางเฉยไม่เดือดร้อน 

                          2)  การวางเฉยเพราะไม่คิดว่าตนเองจะมีสิทธิอะไรที่จะพูดในเร่ืองเขื่อน 

เช่ือวา่ตนเองเป็นเพียงประชาชนท่ีไม่มีสิทธิอะไรมากนกั หากรัฐตอ้งการสร้างเข่ือน ก็ควรยอม  การ

สร้างเข่ือนไม่ใช่เร่ืองของชาวบา้น  เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ ชาวบา้นไม่ควรไปกา้ว

ก่ายกบัเร่ืองดงักล่าว  เพราะไม่ใช่หนา้ท่ีของตน 

                          3)  การวางเฉยต่อการพูดถึงโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มเพือ่ลด

ความแตกแยกในชุมชน  มีข่าวลือและขอ้มูลจากหลายฝ่ายเขา้มาในชุมชน เกิดการถกเถียงกนัว่า 

อยากให้มีการสร้างเขื่อน หรือไม่อยากให้มีการสร้างเขื่อน ซ่ึงต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตนเอง อีก

ทั้งขอ้มูลที่นาํมาถกเถียงกนัเป็นเพียงขอ้มูลที่ไม่ชดัเจน  ความขดัแยง้และความคลุมเครือจึงเกิดข้ึน

ในชุมชน   

                          4)  การวางเฉยเพื ่อรอฟังข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้เพื ่อประกอบการ

ตดัสินใจ เน่ืองจากคนในชุมชนไดรั้บขอ้มูลทีมี่ความหลากหลายไม่ตรงกนั ทาํให้ไม่อาจตดัสินใจ

ไดว้า่ขอ้มูลใดเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง  ดงันั้นชาวบา้นบางส่วนเมื่อถูกถามเร่ืองเขื่อน จะเกิดอาการลงัเล 

ไม่กล้าตอบแบบชัดเจนว่าตนต้องการเขื่อนหรือไม่  ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากยงัไม่มีข้อมูลพอให้

ตดัสินใจ  หรือส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการที่มีคนหลายฝ่ายมาถามเร่ืองเขื่อน  ดงันั้นจึงไม่แน่ใจวา่ ผู ้

ถามเป็นคนกลุ่มใด  เพราะเร่ืองเขื่อนเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลายอย่าง  ดังนั้ น

ชาวบา้นจึงตอ้งคอยระมดัระวงัในการตอบคาํถามเพื่อป้องกนัตนเองดว้ย 

          การแสดงออกของการวางเฉยดงัทีไ่ดก้ล่าวมาในแบบต่างๆ  สามารถสรุปโดยสังเขป

ไดว้า่  ตน้เหตุของการวางเฉยดงักล่าว เกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี คือ 

          หน่ึง  คิดว่าเร่ืองเข่ือนไม่มีความเกี่ยวขอ้งกบัตน ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือผลกระทบ

อะไรโดยตรง  อีกทั้งคิดวา่ตนไม่ไดมี้หน้าท่ีท่ีจะพูดในเร่ืองเข่ือน เพราะเร่ืองเข่ือนเป็นเร่ืองของ

ภาครัฐท่ีเขาจะดูแลจดัการเอง 
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          สอง  ไม่คิดว่าตนเองจะมีสิทธิพูด ชาวบา้นส่วนน้ีมองวา่ ตนเป็นแค่ชาวบา้นที่เป็น

ผูน้อ้ย ไม่ไดมี้อาํนาจต่อรองอะไร  ถา้เขาจะสร้างเขาก็สร้างได ้พดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์  มีแต่จะเกิด

ผลเสียกบัตน 

          สาม  ชาวบา้นส่วนหน่ึงเห็นว่าเร่ืองเขื่อนเป็นเร่ืองของผลประโยชน์  พูดไปจะเกิด

ความขัดแยง้ในชุมชน เร่ืองเขื่อนจะเป็นตัวทาํลายความสัมพนัธ์ในชุมชน  เพราะฉะนั้ นควร

หลีกเล่ียงท่ีจะพดูเร่ืองเข่ือนเพือ่รักษามิตรภาพต่อกนัไว ้

          ส่ี  ชาวบา้นส่วนหน่ึงเห็นว่า ในเร่ืองเขื่อน เป็นเร่ืองที่มีขอ้มูลจากคนหลายฝ่าย ซ่ึง

เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกัน  และยงัไม่มีความชัดเจนว่าข้อมูลจากฝ่ายใดเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง  ดงันั้น

ชาวบา้นกลุ่มน้ีจึงเลือกท่ีจะเงียบเพื่อรอฟังขอ้มูลท่ีชดัเจนท่ีจะทาํใหส้ามารถตดัสินใจไดก้่อน 

          6.1.2.2  คดัคา้น  ลกัษณะการคดัคา้นของคนในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี 

ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

                        1)  คดัคา้นแต่ไม่ประทว้ง  เป็นกลุ่มของชาวบา้นที่มีความเห็นวา่  การสร้าง

เข่ือนจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องตน  แต่ขณะเดียวกนัก็ยืนยนัท่ีจะไม่ไปเดิน

ประทว้งเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ  เพราะวถีิชีวิตและวฒันธรรมเฉพาะของตน ท่ีชอบอยูอ่ยา่งสงบ  

ชอบหากินอยู่กบัธรรมชาติ  ไม่ชอบความวุน่วายหรือการถกเถียง  ความขดัแยง้ในรูปแบบของการ

ประทว้งจึงเป็นวถีิท่ีชาวบา้นกลุ่มน้ีพยายามท่ีจะหลีกเล่ียง 

                        2)  คดัคา้นและมีการเคล่ือนไหว  มีชาวบา้นจาํนวนไม่นอ้ยที่มีความเห็นใน

การคดัคา้นเขื่อนและมีการรวมตวัเป็นกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหวขบัเคลื่อนให้มีการยุติการสร้างเขื่อน  

โดยชาวบา้นกลุ่มน้ี ส่วนมากเป็นชาวบา้นที่มีการจดัตั้งโดยนกัวิชาการและนกัพฒันาเอกชน  ซ่ึงมี

การให้ขอ้มูล ให้ความรู้ในเร่ืองเขื่อน  ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน มีการพาไปศึกษาดูงานในท่ี

ต่างๆ  รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกบัชุมชนอื่นๆที่ประสบปัญหาจากเร่ืองเขื่อนและเร่ืองสิทธิ

ต่างๆ   

          จากการศึกษา  สามารถสรุปเหตุผลของการคดัคา้นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้น

กุ่มของชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานีไดด้งัต่อไปน้ี 

          หน่ึง  เข่ือนทาํให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต  คือ เม่ือเกิดเข่ือนจะเกิดอ่างเก็บนํ้ า ทาํให้

นํ้ าท่วมทั้งบา้นเรือนและสวนที่ทาํมาหากิน  รวมถึงเถา้กระดูกของพ่อแม่บรรพบุรุษที่ฝังอยู่  การ

ประมงจะไดรั้บผลกระทบ  พนัธ์ุปลาลดลงเน่ืองจากเขื่อนขวางทางการวา่ยทวนนํ้ าข้ึนมาวางไข่ของ

ปลา  วถีิชีวติแบบเดิมทีช่าวบา้นหวงแหนจะเปล่ียนไป  ตอ้งหาอาชีพใหม่  ตอ้งปรับตวัใหม่กบัส่ิงที่

ไม่คุน้เคย   



205 

 

 

          สอง  ผลกระทบต่อทรัพยากร  แก่งหินจะถูกระเบิดจากการสร้างเขื่อน  นํ้ าท่วมทาํให้

ป่าบุ่งป่าทามอนัเป็นท่ีหาอยูห่ากินหายไป ส่งผลต่อความมัน่คงทางอาหารในระยะยาว  ทศันียภาพก็

เปลี่ยนไป  เกิดผลต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่เคยมี  เช่น นํ้ าตกสร้อยสวรรค์  นํ้ าตกแสงจนัทร์  

นํ้าตกทุ่งนาเมือง  สามพนัโบก เป็นตน้ 

          สาม  เกิดผลกระทบต่อรายได ้  เมื่อนํ้ าท่วม การทาํมาหากินของชาวบา้นลาํบากข้ึน  

อาจสูญเสียอาชีพประมง เพราะจาํนวนปลาอาจน้อยลง  อีกทั้งจะทาํให้ระดบันํ้ าโขงข้ึนลงไม่เป็น

ปกติตามฤดูกาลที่เคยเป็นมา  ส่งผลต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เคยปลูกไดจ้ากสวนริมตล่ิงอาจ

เปล่ียนไปหรือไม่สามารถปลูกไดเ้ลย  หากนํ้าท่วม ของป่าท่ีเคยหาไดก้็จะนอ้ยลงดว้ย  เป็นตน้   

          ส่ี  ความไม่ชดัเจนเร่ืองค่าชดเชย  ไม่มีหน่วยงานของรัฐมาให้ขอ้มูลที่ชดัเจนเร่ือง

ค่าชดเชย วา่หากมีการสร้างเขื่อนจะมีหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าชดเชยอยา่งไร และจะมีมาตรการใน

การเยยีวยาความเสียหายอยา่งไร  มีแต่เพียงข่าวลือจากแหล่งต่างๆท่ีไม่สามารถรับประกนัไดแ้ลยวา่

เป็นจริงหรือไม่  ชาวบา้นจึงมีความกงัวลเร่ืองที่อาจจะไม่ไดค้่าชดเชย  และตอ้งลาํบากเดินทางไป

ประทว้งเพื่อขอค่าชดเชยจากรัฐ  ซ่ึงไม่ใช่วถีิทางท่ีชาวบา้นตอ้งการ 

          ห้า  เช่ือวา่เข่ือนเป็นผลประโยชน์ของนายทุน  โดยนายทุนจะไดป้ระโยชน์จากการ

ขายไฟฟ้า  และการนาํไฟฟ้าไปใชป้ระโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  แต่ทิ้งผลกระทบ

และความทุกขท์นใหช้าวบา้นในพื้นท่ี 

          หก  เชื่อว่าเขื่อนไม่คุม้ค่ากบัส่ิงที่เสียไป  เพราะทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และ

วฒันธรรมของชาวบา้นในชุมชนมีค่ามากกวา่ความตอ้งการไฟฟ้าของคนในเมือง 

          นอกจากนั้นยงัสามารถจาํแนกความตอ้งการของชาวบา้นที่คดัคา้นเขื่อนไดเ้ป็นอีก 2 

ประเภท คือ หน่ึง ชาวบา้นท่ีคดัคา้นเข่ือน แต่ถา้มีขอ้ตกลงเร่ืองค่าชดเชยและการเยียวยาท่ีเหมาะสม

และตกลงกนัไดด้ว้ยความพอใจ ก็จะยอมให้มีการสร้างเขื่อนได ้  สอง  ชาวบา้นที่คดัคา้นเขื่อนและ

มองว่าเขื่อนเป็นส่ิงที่ไม่คุม้ค่าและจะนาํมาซ่ึงผลกระทบที่ไม่อาจประมาณค่าได้  ถึงแมจ้ะชดเชย

อย่างไรก็ไม่คุม้ค่ากบัทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เสียไป ดงันั้นจึงยืนยนัที่จะไม่ตอ้งการให้

สร้างเข่ือนอยา่งแน่นอน   

          6.1.2.3  ตอ้งการเข่ือน  เป็นกลุ่มท่ีเช่ือวา่เข่ือนจะนาํมาซ่ึงประโยชน์ต่อตนและชุมชน  

กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นในลกัษณะเช่นน้ีจะพบในหมู่บา้นทา้ยเข่ือน  นอกจากนั้นยงัมีคนส่วนนอ้ย

ของหมู่บา้นเหนือเขื่อนที่เห็นว่าการสร้างเขื่อนจะเป็นประโยชน์ต่อตนและตอ้งการให้มีการสร้าง

เข่ือนข้ึน  การมองเห็นประโยชน์ของเข่ือนดงักล่าว เป็นส่ิงหน่ึงที่ทาํให้ชาวบา้นส่วนหน่ึงตอ้งการ

เขื่อน  ถึงแมจ้ะมองเห็นผลกระทบเช่นกนั  แต่เมื่อชัง่นํ้ าหนกัระหวา่งประโยชน์และผลกระทบต่อ

ตนแล้วเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์มากกว่า ก็คิดว่าควรจะมีการสร้างเขื่อนข้ึน  ขณะเดียวกนัการ
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ยอมรับเข่ือนดงักล่าว  ก็เป็นการยอมรับอยา่งมีเง่ือนไข  ที่เมื่อสร้างเขื่อนแลว้ชาวบา้นตอ้งไดรั้บการ

ชดเชยเยยีวยารักษาท่ีดี   

           จากการศึกษาสามารถสรุปเหตุผลของชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  

กลุ่มท่ีมีความตอ้งการอยากใหมี้เข่ือนบา้นกุ่มเกิดข้ึน  ไดด้งัต่อไปน้ี 

          หน่ึง  เช่ือวา่เขื่อนจะนาํผลประโยชน์มาให้ตนเองหรือชุมชน  เช่น  ทาํให้เกิดการคา้

ขายการท่องเทีย่วข้ึนในชุมชน  เกิดเศรษฐกิจที่ดีและมีการพฒันาชุมชนให้เกิดความเจริญมากข้ึน  มี

นํ้าเพื่อการเกษตรมากข้ึน  รายไดม้ากข้ึน  เป็นตน้ 

          สอง  เช่ือวา่จะไดค้่าชดเชยจาํนวนมาก  จาํนวนเงินเป็นลา้น ซ่ึงสามารถนาํไปซ้ือรถ

ใหม่ขบัได้ หรือไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้  เพราะชาวบา้นกลุ่มน้ีเห็นว่า ตนเองเป็นคนยากจน หากได้

ค่าชดเชยเป็นลา้น ก็อาจทาํใหชี้วติของตนดีข้ึน 

          สาม  เช่ือวา่จะมีคนสร้างบา้นใหม่ให ้ ตอ้งการมีบา้นใหม่ และที่ทาํกินแหล่งใหม่ท่ีมี

พื้นทีท่าํการเกษตรมากข้ึน  มีนํ้ าสําหรับทาํการเกษตรมากข้ึน  ซ่ึงจะทาํให้เกิดรายไดที้่เพิ่มข้ึน  และ

มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

          ส่ี  เชื่อว่าเขื่อนจะมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ  รวมทั้งจะเป็น

ประโยชน์ต่อลูกหลานในอนาคต  เพราะประเทศตอ้งมีการพฒันาต่อไป  พลงังานไฟฟ้าจึงเป็นส่ิงที่

มีความจาํเป็น  โดยเฉพาะในยคุท่ีการพฒันาตอ้งพึ่งพลงังานเช่นน้ี 

จากระดบัความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานีที่ไดก้ล่าวมา  

เมื่อนาํมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Alex Hutchinson (2550) ในเร่ืองระดบัของความ

ต่ืนตวัทางการเมือง  สามารถวเิคราะห์และอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)  Illiterate  คนไม่รู้หนงัสือหรือการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่า  คนกลุ่มน้ีในชุมชนลุ่มนํ้ าโขง 

จงัหวดัอุบลราชธานีมีวถีิชีวติทีอ่ยูก่บัธรรมชาติและการหาอยูห่ากินในแบบของตนเอง  และมีความ

เช่ือตามวิถีของตนว่าการขยนัทาํมาหากินเป็นแบบแผนของชีวิตที่ดีงามและสงบสุขแล้ว  ดงันั้น

กระแสของภายนอกจึงไม่ค่อยมีบทบาทกบัพวกเขาเท่าใดนกั  พวกเขาอาจไม่ค่อยดูข่าว ไม่มีความรู้

เก่ียวกบัประเด็นปัญหาต่างๆในทางการเมืองมากนกัและไม่รู้ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน  แต่ใน

เร่ืองของการหวงแหนวถีิชีวติและธรรมชาติแลว้เป็นส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นของชาวบา้นกลุ่มน้ี  ซ่ึงอาจเป็น

พลังเงียบที่เมื ่อข้อมูลเข้าถึงพวกเขาแล้ว ความตื่นตัวอาจเกิดข้ึนจากพลังของความหวงแหน

ธรรมชาติและวถีิชีวติ  โดยท่ีการไม่รู้หนงัสือหรือระดบัการศึกษาก็คงไม่อาจขวางกั้นได ้

(2)  Misinformed  เป็นกลุ่มคนที่มีขอ้มูลที่ผิดหรืออาจมีขอ้มูลเพียงดา้นเดียว คนกลุ่มน้ีถูก

จดัไวใ้นประเภทสุดโต่ง  และมีปัญหาทางดา้นอารมณ์   เมื่อมองในกลุ่มของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี  อาจเป็นกลุ่มของคนที่มีความเช่ืออย่างแรงกลา้ต่อความคิดความเช่ือของตนเองและ
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กลุ่ม  โดยไม่รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มตรงขา้ม  ซ่ึงก็เกิดข้ึนได้ทั้งกลุ่มคนที่คดัคา้นเขื่อนและ

ตอ้งการเขื่อน  และอาจเป็นเหตุผลของการมุ่งเอาชนะ  ตอ้งการให้ขอ้เรียกร้องตอ้งการของกลุ่มตน

ประสบความสาํเร็จ  ซ่ึงส่ิงน้ีกลายเป็นตวัเร่งท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในชุมชน 

(3)  General  เป็นกลุ่มคนท่ีมีขอ้มูลในเร่ืองเข่ือนพอสมควร  และรู้ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชน ว่าเกิดปัญหาอะไรข้ึนบ้าง  พร้อมทั้งมีเหตุผลของตนในการแสดงความคิดความเห็น

เกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อน  ซ่ึงก็อาจจะมาจากแรงจูงใจประการใดประการหน่ึง หรือมาจากการไดข้อ้มูล

อยา่งใดอยา่งหน่ึง  แต่คนกลุ่มน้ีจะไม่ตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนในชุมชน  อยากให้ปัญหาจบ

ลงดว้ยดี  ท่ามกลางความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

 (4)  Activist  หรือ นกัเคล่ือนไหว  เป็นกลุ่มที่มีขอ้มูลและมีความเขา้ใจในประเด็นปัญหา

ต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดีและสามารถอธิบายรายละเอียดของเร่ืองราวต่างๆได ้ คนกลุ่มน้ีศึกษา

ขอ้มูลเพิ่มเติม  มีการติดต่อประสานงานกนัเป็นเครือข่าย  เรียนรู้ที่จะสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร

เพื่อขบัเคล่ือนขอ้เรียกร้องของตนและกลุ่ม  รวมถึงอาจเป็นตวักลางในการส่งผา่นความคิดของกลุ่ม

สู่สาธารณะ  และมีกิจกรรมความเคล่ือนไหวต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือนอยูเ่สมออยา่งต่อเน่ือง 

 (5)  Expert หรือ ผูเ้ช่ียวชาญ  คนกลุ่มน้ีเป็นหน่ีงในผูที้่สร้างข่าวสารทางการเมืองในเร่ือง

เขือ่น  โดยอาจทาํงานร่วมกบัหน่วยงานรัฐ  หน่วยงานประชาสังคม  นกัข่าวทอ้งถ่ิน  บริษทัเอกชน 

หรือเครือข่ายนกัพฒันาเอกชน  จึงเป็นผูที้่มีความรู้ และทราบถึงปัญหา  ทราบถึงผูที้่มีบทบาทต่อ

เร่ืองน้ี  พวกเขาจะผ่านการทาํงานและเคลื่อนไหวมามาก  สามารถรู้วิธีต่อรอง และรู้กระบวนการ

การเสนอขอ้คิดเห็นหรือสามารถติดต่อประสานงานกบัรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆได้ดี  พวกเขาเป็น

กลุ่มท่ีมกัปรากฏตวัอยูบ่นเวทีเม่ือเกิดการพูดคุยในเร่ืองเข่ือนบา้นกุ่ม  และมกัจะเขียนหนงัสือหรือ

บทความเพือ่นาํเสนอขอ้คิดเห็นของกลุ่มต่อสาธารณะ  ซ่ึงความคิดเห็นของเขาก็มกัมีนํ้ าหนกัใน

สังคม  นอกจากนั้นพวกเขายงัเป็นผูที้่ทาํกิจกรรมต่างๆเพือ่สาธารณะดว้ย  จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บ

ขอ้มูล สามารถสรุปได้ว่า  ชุมชนเหนือเขื่อน ชาวบ้านส่วนมากไม่ต้องการให้มีการสร้างเขื่อน 

เน่ืองจากการเกิดอ่างเก็บนํ้าจะทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมและเกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมาย รองจากนั้น

คือคนที่ความรู้สึกเฉยๆกบัเร่ืองเขื่อนคือหากรัฐตอ้งการทาํก็สุดแล้วแต่รัฐ หากไม่ทาํก็ไม่เกิดผล

อะไรกบัตน  และกลุ่มทีน่้อยที่สุดคือคนที่อยากให้มีการสร้างเขื่อนเพราะตอ้งการค่าชดเชย   ส่วน

ชุมชนใตเ้ขื่อน จะมีความคิดที่หลากหลายกวา่ เพราะหากสร้างเขื่อนแลว้จะไม่เกิดอ่างเก็บนํ้ า  และ

อาจทาํให้เกิดความเจริญและการพฒันาในชุมชนข้ึน  จึงมีสัดส่วนคนที่ตอ้งการเข่ือนเพิ่มข้ึนมาเม่ือ

เทียบกบัคนที่ตอ้งการเขื่อนในชุมชนเหนือเขื่อน  แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัคงไม่มากเท่ากลุ่มคนที่

คดัคา้นเขื่อนและกลุ่มคนที่รู้สึกเฉยๆกบัเร่ืองเขื่อน  แต่ในบา้นตามุยจะมีลกัษณะที่พิเศษคือ คนที่

ตอ้งการเข่ือนและคนท่ีคดัคา้นเข่ือนจะมีจาํนวนเท่าๆกนั ซ่ึงถือเป็นปรากฏการณ์เฉพาะ  เพราะมีทั้ง
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ชาวบา้นท่ีไดรั้บการจดัตั้งจากนกัพฒันาเอกชนและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเอกชนท่ีศึกษาเก่ียวกบัความ

เป็นไปไดใ้นการสร้างเข่ือน  ดงันั้นความคิดเห็นจึงแตกต่างกนั 

ภาพรวมในเร่ืองความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชน จากการสัมภาษณ์พบวา่ กลุ่มคนที่วางเฉยกบั

เร่ืองเข่ือนมีมากท่ีสุด (รวมถึงคนที่เก็บความคิดเห็นทั้งเห็นดว้ยและคดัคา้นเข่ือนไวใ้นใจ ไม่แสดง

ออกมา)  รองลงมาคือกลุ่มคนท่ีคดัคา้นเข่ือน  และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มคนท่ีตอ้งการเข่ือน  แต่อยา่งไรก็

ตามกลุ่มคนที่คดัคา้นเขื่อนเป็นกลุ่มคนที่มีความตื่นตวัในการแสดงออกถึงความคิดเห็นมากที่สุด 

และมีการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ โดยมีนักพฒันาเอกชนเป็นพี่เล้ียง และมี

เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษา  สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  ส่ือ และเครือข่ายเก่ียวกบัแม่นํ้ าโขงต่างๆ ให้การช่วยเหลือ ดงันั้น เสียงของคน

เหล่าน้ีจึงมีนํ้าหนกัและดงัข้ึนในสังคมสาธารณะ 

 

6.1.3  รูปแบบความตื่นตัวของคนในชุมชนต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม    

ความต่ืนตวัของคนชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่ม มีการแสดงออกมาในหลายรูปแบบ  ซ่ึงสามารถจาํแนกได ้ดงัต่อไปน้ี 

           6.1.3.1  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชุมชน  ในช่วงท่ีมีกระแสข่าวเร่ืองเข่ือนเขา้

มาในชุมชน  ชาวบา้นต่างจบักลุ่มพูดคุยกนัถึงเร่ืองเขื่อนว่า จะมีการสร้างที่ไหน จะเกิดผลกระทบ

อะไร จะไดค้่าชดเชยเท่าไหร่ อยา่งไร  และมีกระแสข่าวลือต่างๆเกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อนมาให้ถกเถียง

พดูคุยกนัอยูเ่สมอ  นอกจากนั้นยงัมีการการประชุมในระดบัหมู่บา้น  บางหมู่บา้นมีการประชุมกนัท่ี

บา้นผูใ้หญ่บา้นเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน  วา่คิดเห็นอยา่งไร  มีการยกมือเพื่อหย ัง่เสียงวา่ชาวบา้นอยากให้มี

การสร้างเข่ือนหรือไม่  

          6.1.3.2  การแสดงออกต่อสาธารณะ ชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี มี

การจดัและร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นในเร่ืองเขื่อน  ทั้งการจดัเวทีวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนแสดง

ความคิดเห็นและให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัเร่ืองเขื่อนหลายคร้ัง จากหลายหน่วยงาน  ทั้งที่จดัข้ึนในชุมชน

และจดัข้ึนในสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หรือโรงแรมในตวัจงัหวดัอุบลราชธานี  นอกจากนั้น

ชาวบา้นยงัไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ืองโครงการสร้างเขื่อนผา่นส่ือต่างๆ  ทั้งทางส่ือออนไลน์ใน

อินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์และรายการโทรทศัน์ดว้ย 

          6.1.3.3  การสอบถามขอ้มูลจากภาครัฐ  การสอบถามขอ้มูลจากรัฐจะมีการสอบถาม

และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบ้านกุ่มในหลายระดับ ตั้ งแต่การสอบถามของ

ชาวบา้นจากผูใ้หญ่บา้น กาํนนั สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  การสอบถามของกลุ่มเครือข่าย

คนฮักนํ้ าของหรือกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆรวมถึงนักวิชาการต่อผู ้ ว่าราชการจังหวัด
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อุบลราชธานี  สํานกังานพลงังานจงัหวดัอุบลราชธานี  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวฒิุสภา กระทรวงต่างประเทศ  กระทรวงพลงังาน  รวม

ไปถึงนายกรัฐมนตรี  การสอบถามขอ้มูลจากภาครัฐดงักล่าว ก็จะมีทั้งการถามโดยวาจา  การถาม

ดว้ยหนงัสือท่ีเป็นทางการ  การถามในงานเวทีสาธารณะ  และการตั้งกระทูถ้ามสดในรัฐสภา   

          6.1.3.4  การแลกเปล่ียนระหวา่งชุมชนท่ีเคยไดรั้บผลกระทบเร่ืองเข่ือนและการศึกษา

ดูงาน  มีการพาชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ทั้งจากกลุ่ม

ของนกัพฒันาเอกชนและกลุ่มของบริษทัเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีในการสํารวจความเป็นไปไดใ้นการสร้าง

เขือ่น    นอกจากนั้น ด้วยชุมชนลุ่มนํ้ าโขงของจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นชุมชนทีอ่ยู่ไม่ไกลจาก

ชุมชนลุ่มนํ้ ามูลและชุมชนสิรินธร ซ่ึงทั้งสองชุมชนต่างเป็นชุมชนที่มีประสบการณ์จากการสร้าง

เข่ือนปากมูลและเข่ือนสิรินธรมาแลว้  ดงันั้น เม่ือไดพ้บเจอกนัในงานบุญ หรือไดไ้ปเยี่ยมเยือนกนั 

หาปลาพบกนั ชาวบา้นจึงไดแ้ลกเปล่ียนและสอบถามซ่ึงกนัและกนัถึงผลกระทบหรือประโยชน์ที่

จะไดจ้ากการสร้างเข่ือน ทั้งเร่ืองค่าชดเชย  ความคุม้ค่าต่างๆ  

          6.1.3.5 การเตรียมรับมือกบัเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน  นอกจากการพูดคุยและการ

สนทนาเร่ืองเขื่อนกนัเป็นอยา่งมากแลว้  ในบางพื้นที่มีการเตรียมรับมือ กบัสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึน  

เช่น  ชาวบา้นดงนามีการข้ึนไปถางป่าบนภูเขาเพื่อเป็นที่ทาํกินและที่อยู่อาศยัแห่งใหม่  ส่วนบา้น

ท่าลง้ ก็เกิดการขอบา้นเลขที่ และการแบ่งปันเขตแดนกนัมากมาย เพราะตอ้งการทาํให้เสร็จก่อน

สร้างเขื่อน  เพื่อจะไดรั้บค่าชดเชย  นอกจากนั้นยงัมีผูมี้อิทธิพลบางรายเขา้มากวา้นซ้ือที่ดินริมโขง 

เพื่อวางแผนในการรับค่าชดเชยจากการสร้างเขื่อน  รวมทั้งมีการขอเขา้มาเป็นนายหนา้หาคนมารับ

ซ้ือท่ีดิน และจะวิง่เตน้เร่ืองเอกสารสิทธิให ้ โดยขอค่านายหนา้กบัชาวบา้นเป็นการตอบแทน   

 

6.1.4  ปัจจัยที่มีผลต่อความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี 

ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือนบ้านกุ่ม 

ปัจจยัที่มีผลต่อความตื่นตวัด้านสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อ

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2 ปัจจยั คือ 

           6.1.4.1  ปัจจยัภายนอก  ปัจจยัภายนอกชุมชนที่ทาํให้เกิดความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชน

ของคนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ไดแ้ก่  

                        1)  ภาครัฐ  ภาครัฐมีบทบาทในการสร้างความต่ืนตวัให้กบัคนชุมชนลุ่มนํ้ า

โขง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยจากการที่รัฐไดต้ดัสินใจศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างเขื่อนบา้น

กุ่ม  ก็ไดส้ร้างความต่ืนตกใจและมีกระแสข่าวในเร่ืองโครงการสร้างเขื่อนบา้นกุ่มข้ึน  ทาํให้คนใน

ชุมชนมีการตั้งคาํถามมากมายเก่ียวกบัเขื่อน  ประชาชนจึงไดมี้การสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆกบั
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เจา้หน้าที่ของรัฐในหลายระดบั  เช่น ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  อาํเภอ และ

จงัหวดั  แต่เจา้หน้าที่รัฐดงักล่าวไม่ทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการ   ต่อมาเมื่อชาวบา้นเกิดกระแส

ความขดัแยง้ข้ึน  มีการแบ่งกลุ่มคนเอาเขื่อนไม่เอาเขื่อน และมีกระแสต่างๆมากมาย ทาํให้ผูว้่า

ราชการจงัหวดัมีการสั่งให้ยุติการพูดคุยเร่ืองเขื่อนเอาไวก่้อน จนกว่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน  

ดงันั้นชาวบา้นจึงไดถู้กสั่งต่อเป็นทอดๆลงมาว่าให้ยุติการให้ขอ้มูลกบัคนภายนอกและการพูดคุย

เร่ืองน้ีลงเพือ่ไม่ให้เกิดความขดัแยง้   นอกจากนั้น ยงัมีเจ้าหน้าที่รัฐอีกกลุ่มหน่ึงที่พยายามที่จะ

คัดค้านโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าเขื ่อนบ้านกุ่ม หรือพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐทบทวนและ

ทาํการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านเสียก่อน ที่จะดาํเนินโครงการ  เจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มน้ี ได้แก่  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการการสวสัดิการสังคม  สภาผูแ้ทนราษฎร 

และคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา  โดยร่วม

ทาํงานและเคลื่อนไหวกบัชาวบา้นเครือข่ายคนฮกันํ้ าของ, นกัพฒันาเอกชน, นกัวิชาการ และส่ือ

ต่างๆ 

                        2)  บริษทัเอกชน   มีบทบาทในการสร้างความต่ืนตวัให้กบัชาวบา้นใน 2 

กระแส คือ   

                              (1)  กระแสความตอ้งการเข่ือนเพื่อเหตุผลทางดา้นการพฒันาชุมชนใหมี้

ความเจริญกา้วหนา้  มีการลงพื้นที่เพื่อจดัตั้งมวลชนของตน  และนาํเสนอในดา้นที่ดีของเขื่อนให้

ประชาชนไดรั้บฟัง   

                              (2)  กระแสการต่อต้านเขื่อน  เกิดจากการทีเ่มื่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั

เดินทางไปวดัระดบันํ้า และสาํรวจความเป็นไปไดใ้นการสร้างเขื่อนในพื้นที่ต่างๆ  เมื่อชาวบา้นเห็น

ดงักล่าวก็เกิดความสงสัย และต่ืนตกใจวา่ เขาจะมาทาํอะไร  และเกิดการตั้งคาํถามต่างๆข้ึน   

                        3)  นกัพฒันาเอกชน  เป็นกลุ่มท่ีมีความใกลชิ้ดกบัชาวบา้นมากท่ีสุด  โดยจะ

ลงพื้นท่ีเขา้มาคลุกคลีกบัชาวบา้น ใหข้อ้มูลความรู้ในเร่ืองเข่ือน  ผลกระทบท่ีเกิดจากการสร้างเข่ือน  

ให้ความรู้เร่ืองสิทธิ   สร้างความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและปกป้องสิทธิของตน  สอบถาม

ความคิดเห็นของชาวบา้นเก่ียวกบัเร่ืองเขื่อน  พาชาวบา้นไปดูงานเร่ืองเขื่อนและผลกระทบจากการ

สร้างเข่ือนในพื้นท่ีต่างๆของประเทศ  พร้อมกนันั้นก็จดัตั้งมวลชน ดึงชาวบา้นที่สามารถต่อยอด

ความรู้ไดม้าเป็นแกนนาํ  และสร้างกลุ่มเครือข่ายการเคล่ือนไหว  คือ กลุ่มฮกันํ้ าของ โดยมีแกนนาํ

ชาวบา้นเป็นตวัประสานกิจกรรมความเคล่ือนไหวต่างๆ  นกัพฒันาเอกชนจะเป็นพีเ่ล้ียงให้กบักลุ่ม

ชาวบา้นเหล่านั้น เพราะเป็นผูที้่มีประสบการณ์ ทราบช่องทางในการเรียกร้อง รวมถึงเทคนิควิธีทาง

กฎหมาย และขั้นตอนทางราชการ   นอกจากนั้นนกัพฒันาเอกชนก็ยงัทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางนาํความ

คิดเห็นของชาวบา้นออกไปเผยแผต่่อสาธารณะ  จดัเวทีสาธารณะ  เวทีวิชาการ เวทีพูดคุยยอ่ย สร้าง
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พนัธมิตรกบักลุ่มต่อสู้เร่ืองสิทธิอื่นๆในประเทศ  เพือ่รวมให้เกิดพลงัในการเรียกร้อง โดยทาํงาน

ร่วมกบั นักวิชาการ  นักพฒันาเอกชนในพื้นที่อื่น  นักข่าว องค์กรพฒันาเอกชนในต่างประเทศ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  สมาชิกวฒิุสภา  เป็นตน้   

                        4)  นกัวิชาการ  มีบทบาทในการสร้างความต่ืนตวัของคนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี โดยการลงพื้นที่  เขา้ไปให้ขอ้มูลเร่ืองเขื่อนในชุมชน ให้เอกสารความรู้เร่ืองเขื่อน  

สอบถามความคิดเห็นประชาชนในเร่ืองเขื่อน จดักิจกรรมต่างๆร่วมกบันกัศึกษา  นกัพฒันาเอกชน 

นกัข่าว และเครือข่ายต่างๆ ทั้งเวทีสาธารณะ เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น เวทีวิชาการ  ประสานการ

รวมตวัของชาวบา้นในแบบต่างๆ ตลอดจนเขียนบทความ ทาํงานวิจยั หรืองานวิชาการเก่ียวกบัเร่ือง

เข่ือน  นาํกรณีเร่ืองเข่ือนไปเป็นเน้ือหาสาํหรับการเรียนการสอนในหอ้งเรียน รวมทั้งเป็นส่ือกลางนาํ

ความคิดเห็นของชาวบา้นออกไปเผยแผ่ต่อสาธารณะ  ซ่ึงการนาํความคิดเห็นของชาวบา้นไปสู่

สาธารณะน้ี เป็นประโยชน์อยา่งมาก เพราะยิ่งตีแผไ่ปไดม้ากเท่าใด ประเด็นน้ีก็จะยิ่งเป็นสาธารณะ

มากข้ึน  มีคนเขา้มาใหค้วามคิดเห็นและช่วยเหลือมากข้ึนดว้ย 

                        5)  ชุมชนท่ีเคยมีบทเรียนเร่ืองเข่ือน  มีบทบาทในการสร้างความต่ืนตวัของ

คนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี คือ เขา้มาให้ขอ้มูลเร่ืองเขื่อน  ถึงส่ิงที่ตนไดรั้บจากการสร้าง

เขือ่นในชุมชนของตน  ทั้งเร่ืองค่าชดเชย  ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน  ชีวิตหลงัจากการมีเขื่อน  ความคุม้ค่า

ของเข่ือน  ความเจ็บปวดที่ไดรั้บจากการมีเขื่อน เป็นตน้  ซ่ึงส่วนมากกลุ่มที่มีบทเรียนที่ไม่ดีกบั

เขื่อนจะตื่นตวัเพือ่ให้ขอ้มูลมากกว่า เพราะเห็นว่าเขื่อนเป็นส่ิงที่นาํมาซ่ึงความทุกข์ต่อชาวบา้น  

นอกจากนั้นก็จะเป็นชาวบา้นทัว่ไปที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนกนัเองในชุมชน จากการพบปะกนั

ระหวา่งหาปลา หรืองานบุญต่างๆ  ก็จะมีการแลกเปล่ียนพดูคุยกนัในเร่ืองเข่ือนดว้ย   

                        6)  ส่ือต่างๆ   ส่ือประเภทต่างๆ ท่ีมีการนาํเสนอเร่ืองเข่ือนบา้นกุ่ม ก็มีผลต่อ

ความต่ืนตวัในระดบัหน่ึงของชาวบา้นลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  ประกอบดว้ย ส่ือโทรทศัน์

จากช่องฟรีทีวี ส่ือโทรทศัน์เคเบิ้ลทีวีและทีวีออนไลน์  ส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทข่าวออนไลน์  ส่ือ

วทิยชุุมชน  และส่ือหนงัสือพิมพท์ั้งหนงัสือพิมพท์ัว่ไปและหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  แต่ส่ือที่มีผลมาก

ท่ีสุดต่อความต่ืนตวัของคนในชุมชนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี คือ ส่ือจากโทรทศัน์ช่องฟรีทีว ี  

          6.1.4.2  ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายในชุมชนที่ทาํให้เกิดความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนของ

คนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ไดแ้ก่  

                        1)  ผูน้าํชุมชน ผูน้าํชุมชนในที่น้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ผูน้าํชุมชน

แบบเป็นทางการ เช่น ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กาํนนั  เป็นตน้  และผูน้าํแบบ

บารมี  เช่น  พ่อบา้นพ่อเมือง  คนที่ชาวบา้นให้ความนบัถือ  ซ่ึงความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนจะมีผล
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ต่อความคิดเห็นของชาวบา้นในเร่ืองเข่ือนดว้ยเช่นกนั  ส่วนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บับารมีของผูน้าํ

ผูน้ั้นดว้ย   

                        2)  การรับรู้และความเช่ือมัน่ในสิทธิของชุมชน  การรับรู้และความเช่ือมัน่

ในสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี  มีหลากหลายแบบ คือ 

                               (1)  ไม่รับรู้และไม่เช่ือมัน่  คือไม่ทราบวา่ตนเองมีสิทธิในการคดัคา้น

หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองเขื่อน  คิดว่า เร่ืองเขื่อนไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง  ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว

เพราะอาจนาํความเดือดร้อนมาให ้

                               (2)  รับรู้แต่ไม่เช่ือมัน่  คือ ทราบวา่ตนเองมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น 

สนับสนุนหรือ คดัคา้นเขื่อน  และได้มีการแสดงความคิดเห็นไป  แต่ยงัไม่เชื่อมัน่ว่าส่ิงที่ตนได้

แสดงความคิดเห็นนั้นจะมีผลต่อนโยบายหรือการตดัสินใจของภาครัฐหรือไม่   

                               (3)  รับรู้และเชื่อมั่น  คือ ทราบว่าตนเองมีสิทธิแสดงความคิดเห็น 

คดัคา้น หรือสนบัสนุนเข่ือน และไดมี้การแสดงความคิดเห็นและเคล่ือนไหวต่างๆไป  พร้อมทั้งเช่ือ

วา่ส่ิงท่ีตนไดแ้สดงออกไปจะมีผลต่อนโยบายหรือการตดัสินใจของภาครัฐอยา่งแน่นอน   

                        3)  การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของชุมชน  

เน่ืองจากในแต่ละหมู่บา้นในแต่ละชุมชน หรือแมแ้ต่ในแต่ละอาชีพ แต่ละครอบครัวนั้น จะไดรั้บ

ประโยชน์และผลกระทบจากเร่ืองเขื่อนที่ไม่เหมือนกนั ดงันั้นการชั่งนํ้ าหนักและการตดัสินใจ

เก่ียวกบัเร่ืองเข่ือนจึงแตกต่างกนัไปดว้ย   

                        4)  การตดัสินใจรับขอ้มูลของคนในชุมชน     ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน

มีเขา้มาจากหลากหลายช่องทาง  เช่น จากนกัพฒันาเอกชน นกัวิชาการ ส่ือ เจา้หน้าที่ของรัฐ หรือ 

บริษทัเอกชน   ซ่ึงหลายคร้ังเป็นขอ้มูลที่ไม่ค่อยตรงกนั  ดงันั้นการตดัสินใจรับขอ้มูลของคนใน

ชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั  

 

6.1.5  การรวมกลุ่มและเครือข่าย   ในการเคลื่อนไหวในกรณีโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อน

บ้านกุ่ม 

การรวมกลุ่มและการเคลื่อนไหวของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี ถือเป็นการ

แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  โดยรูปแบบในการแสดงออก 

ตรงตามการใหค้วามหมายของ สุจิต  บุญบงการ (2537)  ที่วา่ไวว้า่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็น

การมีส่วนร่วมดว้ยความสมคัรใจ ปราศจากการบงัคบั   รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

อาจมีตั้งแต่รูปแบบเล็ก ๆ แคบๆ   เช่น  การแสดงความคิดเห็น   การอภิปรายทางการเมือง   การ

เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นถึงผูมี้อาํนาจรัฐ   ไปจนถึงรูปแบบที่มีนํ้ าหนกักวา้งขวางข้ึน   เช่น  
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การชุมนุมประทว้ง   การเดินขบวน  การวิง่เตน้   เพื่อให้ผูน้าํทางการเมืองออกกฎหมายหรือยอมรับ

ในนโยบายที่ตนเรียกร้อง (lobbying) ซ่ึงทั้งหมดน้ี ล้วนเป็นกิจกรรมที่คนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดั

อุบลราชธานี ไดแ้สดงออกแลว้ทั้งส้ิน 

 โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองดงักล่าว เป็นการใชสิ้ทธิชุมชนในการมีส่วนร่วม

ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า  เพราะนํ้ าถือว่ามีความสําคญัมากกบัวิถีชีวิตของชุมชน  ซ่ึงใน

อดีตท่ีผา่นมาชาวบา้นชุมชนลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ไดมี้การใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ าโขงใน

การดาํรงชีวิต ทาํอาชีพประมง เกษตรกรรม  นอกจากนั้นแม่นํ้ าโขงไดส้อดแทรกเขา้ไปในวิถีชีวิต

และวฒันธรรมของพวกเขาอย่างกลมกลืน  พวกเขามีระเบียบการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้ าโขงและ

การอนุรักษรั์กษาแม่นํ้ าโขงในรูปแบบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ถือเป็นความเขา้ใจระหวา่งกนัในชุมชน และถือเป็นการบริหารจดัการนํ้าของชุมชน  เช่น การ

กาํหนดเขตลวงปลา  การแบ่งเขตเพาะปลูกริมตล่ิงแม่นํ้ าโขง  เป็นตน้  เมื่อรัฐมีโครงการสร้างเขื่อน

เกิดข้ึนในชุมชนเพื่อการพฒันาในแนวทางของรัฐ เพือ่กกัเก็บนํ้ าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ไกล

ออกไป และเพื่อจะมีการสร้างพลงังานไฟฟ้าอนัจะเป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ  ตาม

หลกัการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแลว้ ชุมชนควรมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการทรัพยากรนํ้ ากบัภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ชุมชนควรมีส่วนร่วมทั้งในการรับรู้  

การแสดงความคิดเห็นและการร่วมตดัสินใจ  แต่เมื่อโครงการน้ีไม่ได้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ได้

สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนที่จะมีโครงการเกี่ยวกบัแม่นํ้ าโขงที่เขาใช้ประโยชน์อยู ่ 

ชาวบ้านจึงมีการตั้งคาํถามกบัส่ิงที่เกิดข้ึน เพราะการจะพฒันาลุ่มนํ้ าโขงซ่ึงเกี่ยวพนักบัชีวิตคน

มากมาย  หากไม่มีการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้ ก็ไม่ถือวา่เป็นการบริหารจดัการนํ้ าท่ีดี 

และจะนาํมาซ่ึงปัญหามากมายในภายหลงั   

การเคล่ือนไหวของคนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นการเคล่ือนไหวในรูปแบบของ

กลุ่ม ทีอ่าศยัเครือข่ายต่างๆในการสนบัสนุนการทาํงานซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะการ

รวมกลุ่มเคล่ือนไหวดงักล่าว  ไดด้งัต่อไปน้ี 

          6.1.5.1  การรวมกลุ่มในการเคลื่อนไหวกรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม   

จากการเคล่ือนไหวแสดงความคิดเห็นต่างๆของชาวบา้นลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี เห็นไดช้ดั

วา่ กลุ่มที่มีความต่ืนตวัและเคล่ือนไหวส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่มีความเห็นคดัคา้นเข่ือน ซ่ึงเป็นการ

เคล่ือนไหวแบบมีเครือข่าย โดยชาวบา้นทาํงานร่วมกบันกัพฒันาเอกชน นกัวิชาการ นกัศึกษา  และ

ผูส่ื้อข่าว เพื่อการขบัเคล่ือนที่ต่อเน่ือง มีพลงั  และเป็นที่รับรู้ของสังคมมากข้ึน โดยชูประเด็นเร่ือง

สิทธิชุมชน เป็นตวัขบัเคล่ือนความเคล่ือนไหว   
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          การเคล่ือนไหวของชาวบา้นดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดรูปแบบการเคล่ือนไหว

ในประเด็นเร่ืองเข่ือนของ อวีวา่ อิมฮอฟ, ซูซาน หวอ่ง และแอน แคทริน ชไนเดอร์  (2549: 23-24)  

ดงัน้ี 

          หน่ึง  รวมกลุ่มและเคล่ือนไหว  มีการประชุมและรวบรวมกลุ่มชาวบา้นที่คาดว่าจะ

ไดรั้บความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม สร้างองคก์รชาวบา้นที่จะเช่ือมประสานกบัองคก์ร

อ่ืนๆเป็นเครือข่ายข้ึนมา  ซ่ึงองคก์รชาวบา้นในกรณีการคดัคา้นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม

ที่เห็นได้ชัดคือ เครือข่ายคนฮกันํ้ าของ  ซ่ึงสร้างพนัธมิตรกบัองค์กรพฒันาเอกชน  นักวิชาการ  

นกัศึกษา นกัวิจยั  นกักฎหมาย  ส่ือ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ  โดยไดมี้การให้คาํแนะนาํและความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเคลื่อนไหว  ทั้งการจดัประชุมย่อย  การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น  

การจดัเวทีวชิาการ  การจดักิจกรรมประเพณีต่างๆ  การเผยแพร่ข่าว  เป็นตน้  เพราะการเคล่ือนไหว

จะสาํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัการรวมตวักนัของคนจาํนวนมาก และตอ้งทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

           สอง  การรณรงคแ์ละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  จากการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายคนฮกั

นํ้ าของ ซ่ึงชาวบา้นร่วมกบัภาคส่วนอ่ืนๆ  ไดมี้การทาํใบปลิว  รายงาน และเอกสารพร้อมส่ืออ่ืนๆ  

เพือ่เผยแพร่ข้อมูล ในเร่ืองเขื่อนบ้านกุ่ม และสร้างความตระหนักให้แก่สังคมเกี่ยวกับปัญหาที่

อาจจะเกิดข้ึนกบัชุมชนหากมีการสร้างเขื่อน  เผยแพร่ส่ือไปยงัคนกลุ่มต่างๆ  ทั้งชาวบา้นที่ไดรั้บ

ผลกระทบ  ประชาชนทัว่ไป  กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  กลุ่มสิทธิมนุษยชน  รวมถึงหน่วยราชการที่

เก่ียวขอ้ง  โดยการสร้างขอ้มูลดงักล่าว  ส่วนมากจะเป็นในลกัษณะที่วา่  ชาวบา้นเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล 

อาจจะด้วยวาจา หรือมีการเขียนรวบรวมไวด้้วยลายมือ  จากนั้น นักพฒันาเอกชน นักวิชาการ 

นกัศึกษา หรือส่ือต่างๆ  ก็นาํขอ้มูลเหล่านั้นมาตีพิมพ ์เผยแพร่  หรือถ่ายทอดออกมาผา่นส่ือต่างๆ 

          สาม  ทาํงานกบัส่ือมวลชน  ชาวบา้นทาํงานโดยอาศยัความร่วมมือจากส่ือมวลชนใน

การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านไปยงัหนงัสือพิมพ ์ วิทยุ  และโทรทศัน์  ซ่ึงชาวบา้นจะมีการแสดง

ความคิดเห็น เรียกร้องและตั้งคาํถามต่อรัฐหรือหน่วยงานเอกชนผ่านส่ือมวลชน ซ่ึงจะช่วยให้

รัฐบาลและผูส้ร้างเข่ือนไดห้นัมารับฟังขอ้เรียกร้อง  นอกจากนั้นยงัมีการเชิญนกัข่าวมาร่วมกิจกรรม

ท่ีชาวบา้นหรือพนัธมิตรในภาคส่วนอ่ืนๆจดัข้ึนและส่งข่าวใหก้บันกัข่าวต่างๆอยูเ่สมอ   

          ส่ี  การเจรจากบัรัฐบาลและผูใ้ห้กูเ้งิน  การเจรจากบัรัฐบาลและผูใ้ห้เงินกูจ้ะเป็นใน

ลกัษณะการรวมกลุ่มเครือข่ายต่างๆ และเขียนหนงัสือถึงรัฐบาล คณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง และ

บริษทัผูใ้ห้เงินทุนในการสร้างเขื่อนในแม่นํ้ าโขง เพือ่แสดงความกงัวลต่อการสร้างเขือ่นในแม่นํ้ า

โขง ที ่อาจเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนลุ่มนํ้ าโขง  

นอกจากนั้นก็มีการตั้งกระทู ้ถามสดในรัฐสภาต่อกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

สุดท้ายที่ได้ดาํเนินการเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าเขื่อนบ้านกุ่มเพื ่อนําเสนอข้อกังวลของ
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ชาวบา้นและสอบถามถึงขอ้เทจ็จริงของโครงการ  นอกจากนั้นยงัมีการโนม้นา้วจิตใจของผูมี้อาํนาจ

ในการตดัสินใจใหห้นัมาสนบัสนุนและรับฟังขอ้เรียกร้องของชาวบา้น  ไม่วา่จะเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐใน

ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัประเทศ  สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  รวมไปถึงผูเ้สนอ

เงินกูใ้หก้บัการสร้างเข่ือนดว้ย   

          ห้า   ใช้วิ ธีการทางกฎหมาย   พันธมิตรของเค รือข่ายคนฮักนํ้ าของ นั้ น คือ 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มีการอ้างกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ มาตรา 66-67 ในเร่ืองของสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมกบัรัฐในการจดัการทรัพยากร 

และเมื่อรัฐจะทาํโครงการใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รัฐตอ้งมีการศึกษาและประเมินผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของคนในชุมชน และตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก่อน นอกจากนั้นก็มีมาตรา 190 ที่ระบุถึงการทาํหนงัสือสัญญา

ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐสภาก่อน   ส่วนในกฎหมายพระราชบญัญติัสุขภาพ   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีส่วน

สนับสนุนสิทธิด้านสุขภาพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม ซ่ึงตาม

พระราชบญัญติัสุขภาพมีขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง คือ  มาตรา 5 ว่าด้วยบุคคลมีสิทธิดาํรงชีวิตใน

ส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ และบุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการให้เกิดส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มที่ดี มาตรา 10 วา่ดว้ยสิทธิรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผลดี

ผลเสียที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงการสร้างเขื่อนแห่งน้ี หน่วยงานรัฐก็ยงัไม่มีขอ้มูลชดัเจน มาตรา 11 ว่าดว้ย

สิทธิการขอให้มีส่วนร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ และมาตรา 40 

สนบัสนุนใหมี้การจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี เฉพาะประเด็น (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551) 

          หก  เสนอทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่เขื่อน  มีความพยายามในการหาทางเลือกอื่นทีไ่ม่ใช่

เขื่อน โดยพยายามติดต่อผูเ้ชี่ยวชาญมาช่วยในการนาํเสนอทางเลือกอื่นๆในการจดัการนํ้ าและ

พลงังานท่ีนอกเหนือไปจากการสร้างเข่ือน  ซ่ึงจากการศึกษาของ  ดร.เดชรัต  สุขกาํเนิด  นกัวิชาการ

พลงังานจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะ  ได้เสนอแนวทางการพฒันาแผนผลิตไฟฟ้าทางเลือก  ซ่ึง

ประกอบดว้ยองค์ประกอบสําคญั คือ  การปรับค่าพยากรณ์, การจดัการดา้นความตอ้งการใช้ไฟฟ้า 

(DSM), การเพิ่มการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน  โรงไฟฟ้าชีวมวล  และการเพิ่มการผลิตไฟฟ้า-ความร้อน

ร่วม  ซ่ึงจะรองรับการใชไ้ฟฟ้าไปจนถึงปี พ.ศ. 2564  โดยไม่ตอ้งสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม, โรงไฟฟ้าถ่าน

หิน  หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดว้ย (พรพนา  ก๊วยเจริญ, 2553)   

           นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาลกัษณะการเคลื่อนไหวของชาวบ้านลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดั

อุบลราชธานี กบัแนวคิดเร่ืองขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  ที่ ประภาส  ป่ินตบแต่ง (2552: 21-

23, 29)  ไดก้ล่าวไว ้ ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กระแส  คือ 
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ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior Theory), ทฤษฎีระดมทรัพยากร (Resource  

Mobilization)  และทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New  Social  Movement)  ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ 

ไดว้า่  การเคล่ือนไหวของชาวบา้นลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ในนามของกลุ่มคนฮกันํ้ าของ 

เป็นไปตามทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่  (New  Social  Movement)   เน่ืองดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

          หน่ึง  เป็นขบวนการท่ีตอ้งการต่อตา้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   

          สอง  เป็นขบวนการทางสังคมมากกวา่ขบวนการทางการเมือง ให้ความสําคญักบัการ

ปกป้องวถีิชีวติ วฒันธรรม อตัลกัษณ์และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน   

          สาม  การสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางตรง   

          ส่ี  เป็นเครือข่ายและขบวนการระดบัรากหญา้   

          หา้  ตอ้งการสร้างพื้นท่ีทางการเมืองของตนเอง จดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจใหม่  

          หก  มิได้เรียกร้องเฉพาะประโยชน์ของกลุ่ม  แต่เป็นการเรียกร้องให้ยุติการสร้าง

เข่ือนในแม่นํ้าโขงทั้งหมด  นอกจากนั้น ยงัเป็นการสร้างบรรทดัฐานใหส้ังคม   

          6.1.5.2  เครือข่ายและพนัธมิตรในการเคล่ือนไหวกรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่ม     เป็นการเคล่ือนไหวโดยอาศยัเครือข่ายและพนัธมิตรต่างๆหลายภาคส่วน  ไดแ้ก่   

          เครือข่ายคนฮกันํ้าของ ซ่ึงเป็นกลุ่มเครือข่ายหลกั  มีชาวบา้นจากหลายหมู่บา้นริมโขง 

ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นสมาชิก  มีลกัษณะการทาํงานแบบเป็นเครือข่าย และเป็นองค์การ

แบบหลวมๆ  ศูนยก์ลางสามารถเคล่ือนยา้ยหมุนเวยีนกนัไปตามกรรมและวาระ 

          องค์การพฒันาเอกชนต่างๆ  ได้แก่  เครือข่ายปฏิรูปสังคมและการเมือง, มูลนิธิ

ประชาสังคมจงัหวดัอุบลราชธานี, มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ  เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อ

แม่นํ้าโขง, โครงการฟ้ืนฟูนิเวศน์ในภูมิภาคแม่นํ้ าโขง (TERRA), พนัธมิตรปกป้องแม่นํ้ าโขง (Save 

the Mekong Coalition) และนกัพฒันาเอกชนในระดบัต่างๆ  ซ่ึงบางคนก็เป็นนกักิจกรรมทางสังคม

ท่ีไม่ไดส้ังกดัองคก์รอะไร  เป็นตน้    

          องค์กรการศึกษา  ได้แก่ ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี,  สาํนกัยทุธศาสตร์ลุ่มนํ้าโขง  มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี  อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  นอกจากนั้นยงัมี  ศูนยแ์ม่นํ้ าโขง

ศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

          ส่ือ ได้แก่ วิทยุชุมชน, หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน, โสภณเคเบิลทีวี, ไกด์อุบล, ผูจ้ดัการ, 

กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด และมติชน นอกจากนั้นยงัมีรายการโทรทศัน์ รายการเวทีสาธารณะและข่าว

พลเมืองของช่องไทยทีว ี  
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          หน่วยงานของรัฐ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการการสวสัดิการสังคม  สภาผูแ้ทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ

ศึกษา ตรวจสอบเร่ืองทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา  ซ่ึงมีนายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ 

เป็นประธานอนุกรรมาธิการศึกษา และตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม จงัหวดั

อุบลราชธานี  

          กลุ่มชาวบา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียง  ไดแ้ก่ กลุ่มสหอาสา กลุ่มชาวบา้นเข่ือนปากมูล  กลุ่ม

ชาวบา้นราษีไศล  กลุ่มไซยะบุรี  กลุ่มคนไร้สัญชาติบุณฑริก ฯลฯ ซ่ึงเป็นเป็นเครือข่ายร่วมกนั  

 

6.1.6  การส่ือสารของคนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานีต่อโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อน

บ้านกุ่ม 

 การส่ือสารของคนลุ่มนํ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานีต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มมี

องคป์ระกอบของการส่ือสารตามแนวคิดของพูนทรัพย ์ สิทธิพรหม  (2539: 20-21)  คือ  ผูส่้งสาร 

(Sender)  ผูรั้บสาร (Receiver)  ซ่ึงอาจเป็นชาวบา้นในชุมชนลุ่มนํ้ าโขงจงัหวดัอุบลราชธานี หรือ 

หน่วยงานรัฐ นักพฒันาเอกชน นักวิชาการ นักศึกษา ส่ือมวลชน  เจา้หน้าที่ของบริษทัเอกชนที่

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างเข่ือน  หรือส่ือมวลชน เป็นตน้ สาร  (Message)  คือ  ส่ิงที่ผูส่้งสาร

ส่งไปใหผู้รั้บสาร  เป็นเร่ืองราวต่างๆในรูปของขอ้มูล ความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเข่ือน  

ช่องทางหรือส่ือ  (Channel  or  Mediam)  เป็นตวักลางทีจ่ะนาํสารสู่ผูรั้บสาร  อาจจะเป็นการส่ือสาร

ซ่ึงหน้าโดยตรง การเขียนจดหมาย  การส่ือสารผา่นไมโครโฟนในเวทีสาธารณะ  หรือช่องทางส่ือ

หนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ วทิย ุหรือโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ประเภทของการส่ือสาร  หากแบ่งประเภทการส่ือสารตามแนวคิด ของสุรพงษ์  โสธนะ

เสถียร และ เกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์  (2549: 32-91)   สามารถแบ่งประเภทและวิเคราะห์การส่ือสาร

ทางการเมืองของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  ได้

ดงัต่อไปน้ี   

หน่ึง  กิจกรรมส่ือสารประเภทการพูด  ไดแ้ก่  การสนทนาแบบเผชิญหนา้หรือการส่ือสาร

ระหว่างบุคคล  การจบักลุ่มสนทนา ข่าวลือ (Rumor) และซุบซิบ (Gossip) การสนทนาผ่าน

โทรศพัท ์ การฝากขอ้ความดว้ยวาจา  และการประชุม   

สอง  กิจกรรมส่ือสารประเภทการฟัง  ไดแ้ก่  เป็นปฏิกิริยาโตต้อบจากผูรั้บสารถึงผูส่้งสาร

อยา่งทนัท่วงที     เสียงสะทอ้นหรือการวพิากษว์จิารณ์แต่เป็นไปในลกัษณะท่ีนุ่มนวล 
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สาม  กิจกรรมส่ือสารประเภทการเขียน  ไดแ้ก่  การบนัทึกการประชุม  การกรอกแบบฟอร์ม

ต่างๆ  จะเป็นในลกัษณะของการลงช่ือเพือ่แสดงความเห็นต่อการสร้างเขื่อน  หรือ การสํารวจพนัธ์ุ

ไมใ้นชุมชน (ชาวบา้นสงสัยวา่เป็นการสาํรวจเพื่อประเมินค่าชดเชยจากการสร้างเข่ือน)  เป็นตน้ 

ส่ี  กิจกรรมส่ือสารประเภทเคร่ืองมือ : ส่ือสาธารณะ  ไดแ้ก่ เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว

ของหมู่บา้น  โปสเตอร์/ป้ายผา้/คทัเอาท ์ และแผน่พบั   

ห้า  กิจกรรมส่ือสารประเภทกิจกรรม/การกระทาํ ได้แก่  การจดัเวทีแสดงความคิดเห็น 

กิจกรรมประเพณีตกัปลา การไหลเรือไฟ  บั้งไฟพญานาค  การลอยกระทง เป็นตน้ 

นอกจากนั้นเม่ือวิเคราะห์ตามแนวคิดของสุรพงษ ์ โสธนะเสถียร (2544: 3-4) จะสามารถ

แบ่งประเภทของการส่ือสารทางการเมืองของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานีไดเ้ป็น 5  ประเภท 

ดงัต่อไปน้ี 

หน่ึง  การส่ือสารภายในบุคคล เม่ือชาวบา้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองเข่ือนจากส่ือหรือ

ช่องทาง ต่างๆ แลว้ จะนาํมาวิเคราะห์  ผนวกหรือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเดิมที่มีอยู่ และชัง่นํ้ าหนกั

ขอ้มูล จากนั้นก็ตดัสินใจวา่ตนคิดเห็นอยา่งไรกบัเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่ม  ซ่ึงการส่ือสารภายในดงักล่าว 

สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  ดังนั้ น ความคิดเห็นเกี ่ยวกับเร่ืองเขื ่อน จึงอาจเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาเช่นกนั   

สอง  การส่ือสารระหวา่งบุคคล  เป็นการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารที่เป็นปัจเจก

ชน  มีความต่อเน่ืองและมีการยอ้นกลบัของสารอยูต่ลอดเวลา จึงทาํให้สามารถประเมินเหตุผลและ

ความรู้สึกในการส่ือสารได ้  

สาม  การส่ือสารกลุ่มเล็ก การส่ือสารเร่ืองเขื่อนในลกัษณะกลุ่มย่อย เกิดข้ึนไดง่้าย เพราะ

ชาวบา้นมีความสนิทสนมและไปมาหาสู่ พูดคุยกันเป็นปกติ ยิ่งเมือ่มีเร่ืองเขือ่นเขา้มาในชุมชน 

ชาวบา้นก็เกิดความต่ืนตวั อยากรู้ จึงมีการสนทนากนัเป็นกลุ่มเล็กๆ กนัมาก 

ส่ี  การส่ือสารกลุ่มใหญ่  เป็นการส่ือสารที่จะมีผูมี้ส่วนร่วมเป็นจาํนวนมาก  สมาชิกตอ้ง

ติดต่อกนัโดยมีช่องทางการส่ือสารเป็นตวัช่วย  เช่น การประชุมเร่ืองเขื่อนในชุมชน  การเสวนา

แลกเปล่ียนในเวทีสาธารณะหรือเวทีวิชาการ  จะมีการใชไ้มโครโฟน และมีระเบียบในการส่ือสาร 

คือ มีการยกมือเพื่อแสดงความคิดเห็น มีบุคคลภายนอกชุมชนร่วมรับฟังและแลกเปล่ียน  เป็นตน้ 

หา้  การส่ือสารมวลชน  ในเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มมีการเผยแพร่ข่าวสารในเร่ืองโครงการไฟฟ้า

พลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มและความคิดเห็นของชาวบา้นต่อการสร้างเขื่อนไปสู่สาธารณะผ่านรายการ

โทรทศัน์ รายการข่าว ข่าวหนงัสือพิมพ ์ ข่าวออนไลน์ ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับจากสังคม คือ มีนัก

ส่ิงแวดลอ้ม  นกัวิชาการ หรือบุคคลทัว่ไปไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองเขื่อนมากข้ึน  เป็นการสร้าง

กระแสสังคมไดใ้นระดบัหน่ึง   
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6.2  อภปิรายผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนในการบริหารจดัการและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวถีิชีวติ  ของคนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี  จากโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม”  เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากบังานวิจยัอื่นๆ  สามารถอธิบายไดถึ้ง

ความเหมือนและความแตกต่าง ไดด้งัต่อไปน้ี 

จากการศึกษาของ สดใส  สร่างโศก (2541) เร่ือง “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน 

ภายหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนปากมูล: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนริมแม่นํ้ ามูล  อาํเภอโขง

เจียม  จงัหวดัอุบลราชธานี”   ปราณี  โนนจนัทร์ และคณะ (2551: 224-233)  เร่ือง  “วิถีชีวิตและ

ความมัน่คงทางอาหาร : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นปากบุ่งและชุมชนใกลเ้คียงในตาํบล

คนัไร่  อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี”  บูชิตา  สังข์แก้ว เร่ือง “วฒันธรรมปลาและจุดจบ

ตาํนานพรานปลาแม่นํ้ ามูล”  รวมทั้งกรณีของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  สะทอ้นให้เห็น

ปรากฏการณ์ที่สําคญั หลงัจากมีโครงการสร้างเขื่อนเขา้มาในชุมชน คือ  เกิดความขดัแยง้ข้ึนใน

ชุมชน  มีการแบ่งกลุ่มของชาวบา้นเป็นกลุ่มที่ตอ้งการเขื่อนและไม่ตอ้งการเขื่อน  ซ่ึงจากการศึกษา

ของ บูชิตา  สังข์แกว้ (อา้งถึงใน สดใส  สร่างโศก, 2541)  ไดก้ล่าวถึงรายละเอียด ซ่ึงคลา้ยกนักบั

กรณีเขื่อนบา้นกุ่ม คือ  เมื่อเกิดการแบ่งกลุ่มชาวบา้นทั้งกลุ่มที่ตอ้งการเขื่อนและไม่ตอ้งการเขื่อน  

ต่างฝ่ายต่างเสนอข้อมูลเพือ่ให้รัฐบาลและสาธารณชนเห็นคล้อยตามความคิดของตน  ซ่ึงการ

เคลื่อนไหวดงักล่าวมีตั้งแต่ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และต่างประเทศ  แต่ในกรณีของโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม การเคลื่อนไหวของกลุ่มไม่ตอ้งการเขื่อนจะมีความเด่นชดัและตื่นตวั

มากกวา่กลุ่มท่ีตอ้งการเข่ือนมาก  อีกทั้งยงัไม่มีการปะทะกนัดงัเช่นท่ีเคยมีในกรณีของเขื่อนปากมูล  

อาจเป็นเพราะสถานการณ์การสร้างเขื่อนปากมูลมีความรุนแรงกวา่สถานการณ์ของกรณีโครงการ

เขื่อนเขื่อนบา้นกุ่ม  เน่ืองจากสภาวะโอกาสทางการเมืองของชาวบา้นปากมูลในสมยันั้นถูกปิด

มากกวา่ในปัจจุบนั  ดงันั้นความกดดนัจึงมากกวา่ และเกิดความรุนแรงมากกวา่ 

ส่วนการศึกษาเร่ือง “การสถาปนาอาํนาจของประชาชนในระดบัรากหญา้”  ของ พรใจ  ล่ี

ทองอินทร์ (2545)  ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงกติการการเมือง (และในการสร้างเข่ือน) ที่เบียดขบัให้ประชาชน

รากหญา้มีพื้นท่ีทางการเมืองอยูเ่พียงชายขอบ  ดงันั้นชาวบา้นจึงตอ้งสถาปนาอาํนาจของตนเองผา่น

การพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งคดัคา้นการสร้างเขื่อน  และการเรียกร้องค่าชดเชยที่เป็นธรรม  ซ่ึงการอธิบายในลกัษณะเชิง

อาํนาจดงักล่าว  สามารถอธิบายในกรณีของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่มได้ด้วยเช่นกัน  

เพราะการเขา้มาของโครงการดงักล่าว ไม่ไดผ้่านการเห็นชอบหรือรับรู้ของประชาชนในพื้นที่  ซ่ึง
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หากอธิบายในเชิงอาํนาจ ก็เหมือนกบัการที่รัฐไม่ได้คาํนึงถึงอาํนาจของประชาชน และมีการใช้

อาํนาจเบด็เสร็จในการจดัการนโยบาย ซ่ึงเรียกไดว้า่ เป็นการเบียดขบัชาวบา้นให้ไปอยูใ่นพื้นท่ีชาย

ขอบของการเมืองและการพฒันา  ซ่ึงหากประชาชนยอมรับ ไม่เพียงเป็นการยอมรับนโยบายที่มา

จากรัฐโดยไม่ตอ้งให้ขอ้มูลกบัประชาชนเท่านั้น  แต่เป็นการยอมรับถึงสถานะชายขอบของอาํนาจ

ประชาชนเองดว้ย  อยา่งไรก็ตาม การออกมาเคล่ือนไหวเพื่อตอ้งการใหรั้ฐออกมาให้ขอ้มูลโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้าเขือ่นบา้นกุ่มที่ชดัเจน  เป็นการแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิและอาํนาจที่ประชาชนควร

ไดรั้บ ในการร่วมบริหารจดัการ และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่

ซ่ึงการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนในการบริหารจดัการและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม และวถีิชีวติ  ของคนลุ่มนํ้าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี  จากโครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม” น้ี มีลกัษณะที่เพิ่มเติมจากการศึกษาอ่ืนๆ คือ นอกจากจะมีการเนน้ไป

ในการอธิบายลักษณะความตื่นตวัด้านสิทธิชุมชนของชาวลุ่มนํ้ าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อ

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเขือ่นบา้นกุ่มแลว้  ยงัเป็นการอธิบายไปถึงกระบวนการเขา้มาของขอ้มูลผา่น

ปัจจยัภายนอกต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ นกัพฒันาเอกชน นกัวิชาการ  ส่ือต่างๆ  และชาวบา้นที่เคยไดรั้บ

ผลกระทบจากการสร้างเข่ือน  นาํมาสู่การคดักรองจากภายในชุมชน ซ่ึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างออกไป

ในแต่ละหมู่บา้น  ไดแ้ก่ ลกัษณะผูน้าํและการเมืองในชุมชน  การประเมินประโยชน์ ผลกระทบต่อ

ชุมชน  และกล่าวไปถึงขั้นตอนของการตดัสินใจภายในตวับุคคลในชุมชน  คือ พื้นฐานความเขา้ใจ

และความเชื่อมัน่ในเร่ืองสิทธิชุมชน ไปจนถึงการตดัสินใจรับชุดความรู้ใหม่ ซ่ึงแต่ละคนก็มี

พื้นฐานทางดา้นอาชีพ  ความคิด ผลประโยชน์ที่ทั้งแตกต่างและคลา้ยคลึงกนั  การตดัสินดงักล่าว

นาํไปสู่การแสดงออกผา่นการส่ือสารประเภทต่างๆ  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีก็ไดอ้ธิบายการส่ือสาร 

และการรวมกลุ่มเคล่ือนไหวเอาไวด้ว้ย  ดงันั้นจึงเป็นการแสดงถึงการเกิดกระบวนการต่างๆเพื่อให้

เห็นถึงความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนั้น  การศึกษาคร้ังน้ี ยงัมีขอ้คน้พบที่น่าสนใจ  นอกเหนือไปจากผลการศึกษาตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยัดว้ย คือ  

หน่ึง  การวดัความเขา้ใจเร่ืองสิทธิชุมชน  ไม่ควรมองแค่ประเด็นที่วา่  ประชาชนรู้จกัคาํวา่ 

“สิทธิชุมชน”  หรือไม่  เพราะเป็นการยึดติดกบั “ภาษา” ที่ถูกตั้งข้ึนในภายหลงั  แต่สิทธิชุมชนใน

ความเขา้ใจของชาวบา้นนั้นแฝงอยูใ่นจิตวิญญาณการใชชี้วิต  และการอยูร่่วมกนัของชุมชน  โดยมี

หลกัเกณฑ์ที่เป็นแนวปฏิบติัในชุมชนเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากร  และการกระทาํที่เกินกว่านั้นจะ

ไดรั้บการตกัเตือนหรือไดรั้บแรงกดดนัจากชุมชนให้มีการกระทาํที่ถูกตอ้ง  ซ่ึงหากพูดคาํวา่ “สิทธิ

ชุมชน”  ชาวบา้นอาจเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ  ข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้จากปัจจยัขอ้มูลภายนอก  แต่หากพูด
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ถึงการใช้ประโยชน์ การรักษา และความรักหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน   

ชาวบา้นจะสามารถเล่าและอธิบายไดอ้ยา่งยดืยาวดว้ยสายตาท่ีปร่ิมสุขจากภายใน 

สอง  ความคิดเห็นมีการเปลี่ยนแปลงได้  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ได้แก่  ความ

น่าเชื่อถือของข้อมูล  ความไวเ้น้ือเชื่อใจต่อผูใ้ห้ข้อมูล  การคิดวิเคราะห์ชั่งนํ้ าหนักข้อมูลของ

ชาวบา้น  และการตดัสินใจรับขอ้มูล  ซ่ึงกระบวนการคิดวเิคราะห์ดงักล่าว เกิดข้ึนอยูเ่สมอเม่ือมีแรง

กระตุน้และมีขอ้มูลเพิ่มเติม  ดงันั้น คนคนเดียวกนัในเวลาท่ีต่างกนั ความคิดเห็นในเร่ืองเข่ือนอาจ

เปลี่ยนแปลงได้  ซ่ึงอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบส่งเสริมความรู้เดิม หรือเปลี่ยนแปลงไปจาก

ความรู้เดิมก็ได ้

สาม  ความขดัแยง้ทางความคิดของชาวบา้นจากการเขา้มาของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่ม ระหวา่งคนท่ีตอ้งการเข่ือนกบัคนท่ีไม่ตอ้งการเข่ือน  เป็นผลมาจากความขดัแยง้ของแนวคิด

การพฒันา  2 กระแส  ที่มาปะทะกนั  คือ   หน่ึง กระแสการพฒันาที่มาจากแนวคิดทาํให้ทนัสมยั 

ผา่นการพฒันาเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  ทุน  และเทคโนโลยี   สอง  กระแสการพฒันาที่เนน้ความ

ย ัง่ยนื  เนน้วฒันธรรมชุมชน  และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยทอ้งถ่ินหรือชุมชน ทั้ง 

2 กระแสแนวคิดในการพฒันาดงักล่าวมีการแข่งขนัในการแยง่ชิงความหมายของการพฒันา   ดงันั้น

จึงเกิดการปะทะกนัทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิดในชุมชนเกิดข้ึน  กลายเป็นการแบ่งกลุ่ม คน

เอาเข่ือน ไม่เอาเข่ือน ดว้ยเหตุผลและวถีิการพฒันาท่ีไม่เหมือนกนั 

ส่ี  ผลของการศึกษาเกิดการทา้ทายความรู้บางอยา่งที่ถูกยอมรับอยา่งกวา้งขวางในสังคม  

นัน่คือ ความรู้ทีว่า่ ผูที้่มีการศึกษาสูงจะมีความต่ืนตวัและมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกวา่คนที่

มีการศึกษาตํ่ากวา่  แต่สําหรับในกรณีของความตืน่ตวัของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อ

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม  เป็นความต่ืนตวัของคนรากหญา้ ซ่ึงไม่ไดมี้การศึกษาสูงและ

ไม่ไดมี้ฐานะร่ํารวย  ความต่ืนตวัไม่ไดส้ัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา  แต่ความต่ืนตวัดงักล่าวสัมพนัธ์

กบัความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  วฒันธรรม  และวิถีชีวิตในลุ่มนํ้ าโขง  ส่ิง

เหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดนัใหช้าวบา้นเกิดความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนข้ึน  

ห้า  ผลจากความต่ืนตวัดา้นสิทธิชุมชนของคนลุ่มนํ้ าโขง  จงัหวดัอุบลราชธานีต่อนโยบาย

ของรัฐ  กรณีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขือ่นบา้นกุ่ม  มีผลในทางจิตวิทยา  เพราะเมื่อเกิดกระแสการ

ต่อต้านจากภาคประชาชนแล้ว   หน่วยงานต่างๆของภาครัฐต่างปฏิเสธถึงการเป็นผูรั้บผิดชอบ

โครงการดงักล่าว  ดงัคาํผญาท่ีชาวบา้นไดพ้ดูไวใ้นรายการเวทีสาธารณะวา่   “อศัจรรยใ์จกุง้สิกุมกิน

ปลาบึกใหญ่  ปลาซิวไล่สวบแข่ ล่ีไปซ้นอยูห่ลืบหิน”  (เวทีสาธารณะเขื่อนบา้นกุ่ม, 2554)  ซ่ึงก็คือ 

การทีป่ระชาชนเกิดความต่ืนตวั รวมกลุ่มสามคัคีกนั ถึงแมเ้ป็นประชาชนคนเล็กๆที่ถูกมองเป็นชาย

ขอบของการเมือง แต่เม่ือรวมตวักนัมากๆ  ก็ทาํให้ภาครัฐเกรงกลวัอาํนาจได ้ จึงทาํให้ไม่มีใครกลา้
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ออกตวัวา่เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ  ผนวกกบัที่มาของโครงการไม่เป็นไปตามขั้นตอนปกติ  มีข่าย

ความผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ดงันั้นโครงการน้ีจึงเงียบไป  แต่อยา่งไรก็ตาม โครงการดงักล่าว

สามารถร้ือฟ้ืนข้ึนมาไดอี้ก  หากโครงสร้างโอกาสทางการเมืองเปลี่ยนไป  อาจเอ้ืออาํนวยต่อการ

สานต่อโครงการได ้ ซ่ึงเครือข่ายคนฮกันํ้ าของทราบถึงประเด็นน้ีดี  และคอยติดตามข่าวสารอยู่

เสมอ  พร้อมกนันั้นก็มีการเก็บขอ้มูลพนัธ์ุพืช  พนัธ์ุปลา เอาไว ้เพือ่ใช้ประโยชน์ในการยืนยนัถึง

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่

หก  การเคล่ือนไหวเพือ่ต่อตา้นโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม เป็นการสร้างบรรทดั

ฐานของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนใหม่   ในส่วนของภาครัฐโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม 

เป็นบทเรียนที่สําคญั ที่หากรัฐจะมีโครงการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน  รัฐจะตอ้งมีความ

รอบคอบต่อระเบียบวธีิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและใหค้วามสาํคญักบัภาคประชาชนมากข้ึน  ในส่วน

ของประชาชน ก็จะสามารถเรียนรู้วิธีรับมือกบัโครงการต่างๆของรัฐที่จะเขา้มากระทบต่อวิถีชีวิต

ของชุมชน  โดยใชบ้ทเรียนจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มคนฮกันํ้ าของ  ขณะเดียวกนัก็เรียนรู้และหา

วธีิการป้องกนัความขดัแยง้ หากเกิดความคิดท่ีต่างกนัในชุมชนเกิดข้ึน 

 

 

6.3  ข้อจาํกดัในการศึกษา 

 

ในช่วงของการลงพื้นที่ คือ  เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2554  เป็นช่วงท่ี

กระแสเร่ืองเข่ือนบา้นกุ่มลดระดบัลงไปแลว้  เน่ืองจากคาํสั่งระงบัการสํารวจการศึกษาความเป็นไป

ไดใ้นการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม  ของผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี  และการที่นายประสาร  มฤค

พิทกัษ ์ไดเ้คล่ือนไหวเรียกร้องใหมี้การยติุโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบา้นกุ่ม  ทาํให้ชาวบา้นวางใจ

มากข้ึน  การพูดคุยในเร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มจึงน้อยลง  ดงันั้น ความตืน่ตวัในขณะการให้สัมภาษณ์จึง

อาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบเคียงกบัสถานการณ์ความตื่นตวัที่เคยเกิดข้ึน  อีกทั้งยงัมีปัญหาในเร่ือง

ความจาํของผูใ้ห้สัมภาษณ์  ซ่ึงหากมีการสัมภาษณ์ในช่วงที่เหตุการณ์ยงัเป็นกระแสอยู่  อาจจะได้

ขอ้มูลท่ีละเอียดกวา่ 
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6.4  ข้อเสนอแนะ  

 

 6.4.1  ข้อเสนอต่อภาครัฐ 

          6.4.1.1  ก่อนที่จะมีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอยา่ง

รุนแรง รัฐควรศึกษาและประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบต่อสุขภาพ  ผลกระทบทาง

สังคมและควรมีการประเมินผลกระทบทางดา้นวฒันธรรม (Culture Impact Assessment : CIA) 

ด้วย พร้อมทั้งควรจดัให้มีการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นทีเ่สียก่อน  

ตามทีรั่ฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัไว ้ เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่เกิดความขดัแยง้กบัประชาชน

ในพื้นท่ีตามมา 

           6.4.1.2  การรับฟังความคิดเห็นของชาวบา้นตอ้งมีภาคส่วนต่างๆเขา้มามีส่วนร่วม 

ทั้งภาครัฐในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคเอกชน นกัพฒันาเอกชน  ชาวบา้นในพื้นที่ที่ไดรั้บ

ผลกระทบ  ส่ือสารมวลชน นักวิชาการในพื้นที่  นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อม  

ดา้นสุขภาพอนามยั  และดา้นสังคม   เพื่อใหก้ารรับฟังความคิดเห็นนั้นเปิดกวา้ง และชาวบา้นกลา้ท่ี

จะพดูในมุมต่างๆมากข้ึน พร้อมกนันั้นก็จะเป็นการจดัการความเขา้ใจตั้งแต่ตน้ เพื่อไม่ให้เกิดความ

ขดัแยง้รุนแรงตามมา 

            6.4.1.3  รัฐบาลตอ้งทาํการผสานประโยชน์ระหวา่งประโยชน์ของภาครัฐ ประโยชน์ 

ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  และประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ก่อนที่จะเกิด

ข้อตกลงในการทาํโครงการใดๆ  โดยการผสานประโยชน์นั้น รัฐอาจจะต้องมีการต่อรองกับ

ชาวบ้าน ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชาวบ้านตัดสินใจ  หากมีกลุ่มที ่ไม่ เห็นด้วย  ต้องต่อรอง

ผลประโยชน์ใหไ้ดเ้สียก่อน  เช่น ช้ีแจงถึงการชดเชยเยียวยา มีการพูดคุยประนีประนอมระหวา่งกนั 

เพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ท่ีรุนแรง เพราะหากประชาชนมองรัฐเป็นศตัรู หรือภาครัฐมองประชาชน

เป็นศตัรู การกระทาํการต่างๆก็จะยิง่เกิดปัญหาลุกลาม 

           6.4.1.4  ในกรณีที่มีโครงการอื่นๆของรัฐที่เป็นประโยชน์ และจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งดาํเนินโครงการ แต่เกิดความขดัแยง้หรือความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งรัฐกบัชาวบา้น  ส่ิงที่รัฐ

จะต้องทาํ คือ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถึงผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการ ตอบคาํถาม 

ประนีประนอมกบัชาวบา้นโดยใชส่ื้อท่ีรัฐมีใหเ้กิดประโยชน์ เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

           6.4.1.5  หากรัฐบาลจะตอ้งดาํเนินโครงการใดๆ  ท่ีจะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาหรือ

เพื ่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนแล้ว  รัฐบาลจะต้องบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซ่ึง

ประกอบดว้ย (มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2555) 
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            หน่ึง  หลกันิติธรรม หากจะดาํเนินโครงการใด รัฐจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลงั และไม่กระทบหรือส่งผลเสียหายแก่

ฝ่ายใด 

            สอง  หลกัคุณธรรม เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังาน  มีความ

อดทนต่อการรับฟังความคิดเห็นต่างของชาวบา้นในแต่ละกลุ่ม 

           สาม  หลกัความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นจริงให้กบัประชาชน และ

พร้อมต่อการตอบคาํถามและการตรวจสอบ 

           ส่ี  หลกัการมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วนรับรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นต่างๆได ้ ไม่ผกูขาดการตดัสินใจไวท่ี้ภาครัฐ 

           หา้  หลกัความรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาด  หรือโครงการของรัฐส่งผลทาํให้

ประชาชนเดือดร้อน  รัฐจะตอ้งพร้อมรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน  มีการแกไ้ขเยยีวยาท่ีเป็นรูปธรรม 

           หก  หลกัความคุม้ค่า  การตดัสินใจทาํโครงการต่างๆของรัฐ จะตอ้งคาํนึงถึงความ

คุม้ค่าต่อทั้งงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ท่ีเสียไป เพื่อใชง้บประมาณและทรัพยากรธรรมชาติท่ี

มีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดและเป็นการพฒันาท่ีมีความย ัง่ยนื 

 

6.4.2  ข้อเสนอต่อภาคประชาชน 

          6.4.2.1  ประชาชนควรใส่ใจกบัส่ิงต่างๆที่จะเกิดข้ึนกบัชุมชน เพื่อจะไดรู้้เท่าทนัถึง

ประโยชน์หรือปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง จากโครงการของรัฐหรือส่ิงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน 

          6.4.2.2  ประชาชนควรต่ืนตวัแสวงหาขอ้มูล และแสวงหาความรู้เก่ียวกบัสิทธิของ

ตน วา่ตนมีสิทธิอยา่งไรบา้งและจะใชสิ้ทธิของตนไดอ้ยา่งไร 

          6.4.2.3  ในกรณีที่เกิดความคลุมเครือของขอ้มูล  ประชาชนควรใช้วิจารณญาณใน

การรับขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ  พึงพิจารณาดว้ยเหตุและผล ไม่หลงเช่ือขอ้มูลท่ีไม่มีท่ีมาท่ีชดัเจน 

 

6.4.3  ข้อเสนอต่อนักพฒันาเอกชน 

          6.4.3.1  นกัพฒันาเอกชนควรใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริง ไม่โอนเอียง แก่ชาวบา้น 

          6.4.3.2  นกัพฒันาเอกชนไม่ควรมีอคติต่อภาครัฐ และไม่ชกันาํความคิดไปตามอคติ

นั้น  ควรเป็นเพยีงผูใ้หข้อ้มลู และใหช้าวบา้นเป็นคนตดัสินใจเอง   

          6.4.3.3  นกัพฒันาเอกชนควรมีเครือข่ายที่กวา้งขวาง เพือ่สร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ใหก้วา้งข้ึน   
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          6.4.3.4  นกัพฒันาเอกชนควรร่วมมือกนักบัภาครัฐเพือ่ให้เกิดการพฒันาที่ถูกตอ้ง 

ความขดัแยง้ระหว่างนกัพฒันาเอกชนและภาครัฐในปัจจุบนั ทาํให้การพฒันาเป็นเหมือนทางสอง

แพร่ง หากทั้งสองภาคส่วนเปิดใจและประนีประนอมกนัมากข้ึน  การพฒันาก็จะดาํเนินต่อไปได้

ภายใตค้วามย ัง่ยนื 

 

6.4.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิม่เตมิ 

          6.4.4.1  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีทีมงานวิจยัที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละประเภท 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดข้ึน ทั้งดา้นวถีิชีวติ  วฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น การสํารวจพนัธ์ุ

ปลา ลกัษณะปลาแต่ละพนัธ์ุ  การสาํรวจพนัธ์ุไมต่้างๆ  เป็นตน้ 

          6.4.4.2  ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการวิจยัเชิงปริมาณควบคู่กนักบัการวจิยัเชิง

คุณภาพ เพือ่จะไดท้ราบความคิดเห็นของชาวบา้นในอตัราร้อยละ โดยการแจกแบบสอบถาม และ

วดัร้อยละของผูที้่ตอ้งการเขื่อน ไม่ตอ้งการเขื่อน  หรือวางเฉย ให้เป็นเชิงตวัเลข ซ่ึงจะมีความ

น่าเช่ือถือในทางสถิติ   



 

 

บรรณานุกรม 

 

 

ก.  (นามสมมุติ).  ชาวบา้นชุมชนบา้นตามุย.  2554 (8  พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

กรมประชาสัมพนัธ์.  สํานกัข่าวแห่งชาติ.  2552.  จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีตักปลา สืบ

สานภูมิปัญญาท้องถิ่น.  27 (กรกฎาคม).  คน้วนัท่ี  7  สิงหาคม 2554  จาก http://thainews 

prd.go.th/view.php?m_newsid=255201210035&tb=N255201   

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช.  สํานกัอนุรักษแ์ละจดัการตน้นํ้ า.  2554.  ฝาย (CECK 

DAM).  คน้วนัท่ี 10 มิถุนายน 2554  จาก  http://www.dnp.go.th/watershed/checkdam_ 

site/page1.htm 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  กรมทรัพยากรนํ้ า.  2550.  ๖๐ ภูมิปัญญาท้องถิน่ใน

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพือ่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริ

ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 

กรแก้ว จนัทภาษา.  2554.  เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ.  คน้วนัที่  15  มิถุนายน 2554 

จาก  http://home.kku.ac.th/korcha/int3.html   

กฤษฎา  บุญชยั.  2550.  พัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดฐานทรัพยากรอาหาร แนวคิดฐานทรัพยากร

อาหาร versus จักรวรรดินิยมทางอาหาร.  16 (ตุลาคม).  คน้วนัที่ 8  มีนาคม  2554  

จาก  http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999550.html 

กมัปนาท  ภกัดีกุล.  2549.  เข่ือน-ถนน:การพฒันาและโลกาภิวฒัน์.  ใน  ลุ่มนํ้าโขง : วิกฤตการ

พฒันาและทางออก.  ชาญวทิย ์ เกษตรศิริ และกมัปนาท  ภกัดีกุล.  กรุงเทพฯ: มลูนิธิ 

  โตโยตา้ประเทศไทย. 

ก่ิงกาญจน์  สาํนวนเยน็.  อาจารยค์ณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี.  2554 (18  พฤษภาคม).  

การสัมภาษณ์. 

เกริกศกัด์ิ บุญญานุพงศ์และคณะ.  2539.  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพือ่การจัดการลุ่มนํ้า:

ปัญหาและแนวทางแก้ไข.  เชียงใหม่: สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

เกศินี  จุฑาวิจิตร.  2548.  พิมพค์ร้ังที่ 3.  การส่ือสารเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น.  นครปฐม: เพชรเกษม 

http://thainews/�
http://home.kku.ac.th/korcha/int3.html�
http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999550.html�


227 

 

 

ไกด์อุบล.  2551.  อบจ.ลงพืน้ทีดู่ปัญหาสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม พบชาวบ้านเร่ิมแตกแยกเพราะปัญหา

เวนคนื.  คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://guideubon.com/news/view.php? t= 

115&s_id=11&d_id=11 

ไกดอุ์บล.  2554.  ตะลงึ! แกรนด์แคนยอนเมอืงสยาม สามพนัโบกเมอืงอุบล.  คน้วนัที่ 27 กรกฎาคม  

2554  จาก  http://guideubon.com/news/view.php?t=37&s_id=14&d_id=142

ไกดอุ์บล.  2554.  นํา้ตกสร้อยสวรรค์.  คน้วนัท่ี  27 กรกฎาคม  2554  จาก  

 

http://guideubon.com/ 

news/view.php?t=40&s_id=12&d_id=9 

คมสันต ์ ดุษฎีเสนีย.์  ผูอ้าํนวยการสํานกังานพลงังานจงัหวดัอุบลราชธานี.  2554 (9 กรกฎาคม).  

การสัมภาษณ์. 

คนึงนิจ  ศรีบวัเอ่ียมและคณะ อา้งถึงใน บวรศกัด์ิ อุวรรณโณและถวลิวดี  บุรีกุล.  2548.   

  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม.  กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้. 

คาํป่ิน  อกัษร.  นกัพฒันาเอกชน.  2554 (22 มิถุนายน).  การสัมภาษณ์. 

คูณ  คงทน.  ชาวบา้นชุมชนบา้นดงนา.  2554 (6  พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

เครือข่ายกาญจนาภิเษก.  2555.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.  ค้นวนัท่ี 18 

มกราคม 2555  จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter1/t19-1-m.htm 

เครือข่ายชาวอุบลราชธานี.  2554.  แหล่งท่องเที่ยวตําบลเหล่างาม.  คน้วนัที่  27 กรกฎาคม  2554  

จาก http://www.okubon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3370 

&catid=978:2009-10-30-07-35-19&Itemid=54 

เครือข่ายประชาคมไทยเพือ่แม่นํ้ าโขง.  2551.  จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี.  28 (พฤษภาคม).  คน้

วนัท่ี 27 สิงหาคม 2554 จาก  http://savethemekongthai.multiply.com/journal/item/2/2 

เครือข่ายวิทยุชุมชนร่วมดว้ยช่วยกนั.  2551.  ชาวบ้านนาโพธ์ิกลางปฏิเสธเขือ่นบ้านกุ่ม จี้รัฐเปิด

รายละเอียด นักวิชาการเรียกร้องรายงานฉบับเต็ม.  คน้วนัที่  27  สิงหาคม  2554  จาก  

http://www.rd1677.com/branch.php?id=34703 

โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า.  2551.  ชุมชนริมแม่นํ้าโขง: วิถีชีวิต นิเวศ 

และวฒันธรรม บริเวณเข่ือนบ้านกุ่ม.  คน้วนัท่ี 30  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.terra 

per.org/file_upload/Mekong_9.pdf 

ฅนภูไท.  2550.  ประเพณฮีีตสิบสอง คองสิบส่ี.  คน้วนัท่ี 27 กรกฎาคม  2554  จาก http://www.baan 

maha.com/community/thread5759.html 

http://guideubon.com/news/view.php?t=37&s_id=14&d_id=14�
http://guideubon.com/�
http://www.okubon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3370&catid=978:2009-10-30-07-35-19&Itemid=54�
http://www.okubon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3370&catid=978:2009-10-30-07-35-19&Itemid=54�
http://www.baan/�
http://www.baanmaha.com/community/thread5759.html�


228 

 

 

งามพิศ  สัตยส์งวน.  2542.  พิมพค์ร้ังท่ี 4.  การวิจัยทางมานุษยวิทยา.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

จอมศรี  จนัทร์เทพ.  ชาวบา้นชุมชนบา้นกุ่ม.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

จนัทร์  คาํภูมี.  ชาวบา้นชุมชนบา้นคนัท่าเกวยีน.  2554 (5 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

จิตรกร โพธ์ิงาม.  2554.  สงครามชิงทรัพยากรนํา้ กรณโีครงการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ 3 เขื่อนเหนือ

ลาํแม่นํา้โขง.  คน้วนัท่ี 6 มีนาคม 2554 จาก http://202.29.20.186/jittrakorn/images/data/ 

Present/.ppt 

ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์  อา้งถึงใน ประภาส ป่ินตบแต่ง.  2552.  กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบ

ทฤษฎีขบวนการทางสังคม.  เชียงใหม่: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สํานักงานภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต.้ 

ชยัอนนัต ์สมุทวณิช.  2547.  การพัฒนาทีส่่งผลกระทบต่อชุมชน.  5 (พฤษภาคม).  คน้วนัท่ี  6 

มีนาคม  2554  จาก  http://www.midnightuniv.org/midnight2545/newpage24.html 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริและกัมปนาท ภกัดีกุล.  2549.  ลุ่มนํ้าโขง:วิกฤติ การพัฒนา และทางออก. 

สมุทรปราการ:  มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย. 

ชาร์ล ทิลล่ี  อา้งถึงใน  วิริยะ สวา่งโชติ.  2548.  การเมืองใหม่ ว่าด้วย “การเคลื่อนไหวทางสังคม” 

(New Politic of Social Movement).  ค้นวนัที่ 9  มีนาคม 2554  จาก  

http://www.thaingo .org/writer/view.php?id=144 

ชิต  แก่นโสม.  ชาวบา้นชุมชนบา้นท่าลง้.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

ชีพจรอีสาน.  2551.  นศ.ม.อุบลฯ ลงพืน้ที่ให้ข้อมูลเขื่อนบ้านกุ่ม ด้านชาวบ้านเกรงเป็นเขื่อนปาก

มูล 2.  3 (กนัยายน).  คน้วนัท่ี 27  สิงหาคม 2554  จาก  http://www.esaanvoice.net/esan 

voice/know/show.php?Category=news&No=4907 

ชีพจรอีสาน.  2551.  อุบลฯคึกคักรับบั้งไฟพญานาค ชาวบ้านหวัน่เข่ือนกั้นโขงทาํสูญ.  14 (ตุลาคม).  

คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554 จาก  http://www.esaanvoice.net/esanvoice/ know/showart. 

php?Category=news&No=6414 

ชูศกัด์ิ  วิทยภคั.  2543.  ชุมชนกบัการจัดการทรัพยากรนํ้าในภาคเหนือ ใน พลวัตของชุมชนในการ

จัดการทรัพยากร: สถานการณ์ในประเทศไทย.  อานันท์  กาญจนพนัธ์ุ.  กรุงเทพฯ: 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

ไชยณรงค ์ เศรษฐเช้ือ.  2543.  ภัยพิบัติเขือ่นปากมูล : บทสรุปผลการศึกษากรณีเขื่อนปากมูลโดย

คณะกรรมการเข่ือนโลก.  เชียงใหม่: เครือข่ายแม่นํ้าเอเชียตะวนัออกเฉียงใต.้ 

http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=144�
http://www.esaanvoice.net/�
http://www.esaanvoice.net/esanvoice/�


229 

 

 

ไชยณรงค ์ เศรษฐเช้ือ.  2546.  เข่ือนกับการพัฒนา: กรอบคิดใหม่ในการตัดสินใจโครงการขนาด

ใหญ่.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยและเครือข่าย

องคก์รชุมชนลุ่มนํ้ามูล. 

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร.  2543.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  วาทกรรมการพฒันา.  กรุงเทพฯ: วภิาษา. 

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร.  2545.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  วาทกรรมการพฒันา.  กรุงเทพฯ: วภิาษา.  

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร  อา้งถึงใน  ผาสุก  พงษ์ไพจิตร.  2545.  วิถีชีวิต  วิธีสู้  ขบวนการ

ประชาชนร่วมสมัย.  กรุงเทพฯ: ตรัสวนิ. 

ฐานขอ้มูลการเมืองการปกครองแห่งสถาบนัพระปกเกลา้.  2554.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550.  คน้วนัท่ี  19 กุมภาพนัธ์  2554  จาก http://www.thaipolitics 

government.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0 

%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81 

ณรงค ์ วงสามารถ.  ชาวบา้นชุมชนบา้นดงนา.  2554 (6  พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

ดวง  สุนนท.์  ชาวบา้นชุมชนบา้นคนัท่าเกวยีน.  2554 (5 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

เดชพนัธ์ุ  ประวิชยั.  2543.  การส่ือสารเพื่อการพัฒนา development communication.  กรุงเทพฯ: 

แผนกตาํราและคาํสอน  มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

เตรียม  รักเนตร.  ชาวบา้นชุมชนบา้นคนัท่าเกวยีน.  2554 (5 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

โต๊ะข่าวเพือ่ชุมชน สถาบนัอิศรา อา้งถึงใน อีสานทศันะ.  2553.  จับตา “เวทีปฏิรูปภาคอีสาน”ที่

อุบลฯ คึกคัก โชว์ 7 โมเดล 7 จว. เตรียมยื่น คปร.  25 (กนัยายน).  คน้วนัที่ 27  สิงหาคม 

2554  จาก  http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category=knowlege 

&No=12827 

ถิรนนัท ์เลิศวจิิตรจรัส.  2553.  เข่ือนบ้านกุ่มกับวิถีชีวิตริมโขงที่กําลังจะเปลี่ยนไป.  5 (กุมภาพนัธ์).  

คน้วนัท่ี 29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.greenworld.or.th/greenworld/local/459 

ทองจนัทร์  จนัทร์เทพ.  ชาวบา้นชุมชนบา้นกุ่ม.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

ท่องเท่ียว.  2554.  นํา้ตกทุ่งนาเมอืง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี.  คน้วนัท่ี  27 กรกฎาคม  2554  จาก   

http://www.thongteaw.com/Travel_tour_content  

ธาํรง  อุดมไพจิตรกุล และคณะ.  2544.  เศรษฐศาสตร์พอเพยีง.  กรุงเทพฯ: พฒันาคุณภาพวชิาการ. 

นวล  พนัจนัทร์.  ชาวบา้นชุมชนบา้นกุ่ม.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

นอ้ย  พึ่งป่า.  ชาวบา้นชุมชนบา้นท่าลง้.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

นิธิ  เอียวศรีวงศ.์  2548.  ความยุ่งของการอยู่.  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน. 

http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81�
http://www.thongteaw.com/Travel_tour_content�


230 

 

 

นิธิ  เอียวศรีวงศ.์  2550.  รัฐธรรมนูญใหม่ (ว่าด้วยเร่ืองของ ส.ส.).  8 (กุมภาพนัธ์).  คน้วนัที่  8 

มีนาคม 2554  จาก  http://webcache.googleusercontent.com/custom?q=cache:6ELv7y 

AjRwIJ:www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999774.html 

นิธิ  เอียวศรีวงศ ์อา้งถึงใน กรมทรัพยากรนํ้า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  2550.  

“๖๐ ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า” เพือ่เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน

โอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 

นิภาพร  บุรา.  ชาวบา้นชุมชนบา้นตามุย.  2554 (10  พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

นิยม  พนัจนัทร์.  ชาวบา้นชุมชนบา้นกุ่ม.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

นิรันดร์  พิทกัษว์ชัระ.  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  2554 (26 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

นุ  จนัทร์สุข.  ชาวบา้นชุมชนบา้นตามุย.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

แน่งนอ้ย  ยา่นวารี.  2554.  การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ.  คน้วนัที่ 15 มิถุนายน 2554  

จาก  http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/470/821/original_Qualitative.doc? 

1285690769 

บณัฑูร  เศรษฐศิโรตม ์และคณะ.  2547.  สิทธิชุมชนกบัฐานทรัพยากรในรัฐธรรมนูญสีเขียวความ

คาดหวงัและทางออก.  ใน    ส่ิงแวดล้อม'47 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย คร้ังที ่8.  กฤษดารักษ ์ แพรัตกุล และคณะ.  กรุงเทพฯ: กรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 

บุญมา  จอมแสง.  ผูใ้หญ่บา้นคนัท่าเกวยีน.  2554 (5 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

บุญยิ่ง ประทุม.  2551.  สิทธิชุมชน : กระบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในรูปแบบป่าชุมชน  

กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านตํา๊ใน ต.บ้านตํ๊า อ.เมือง จ.พะเยา.  คน้วนัที่  9  มีนาคม  2554  

จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=337225 

ประชาไท.  2548.  กรมพลังงานชูไฟฟ้าต้นทุนตํ่า ดันเขื่อนพลังนํ้าโขงแสนล้าน.  คน้วนัท่ี  29  

สิงหาคม  2554  จาก  http://www.prachatai.com/journal/2005/10/5947 

ประชาไท.  2551.  ชาวบ้าน-นักวชิาการช้ี “เข่ือนบ้านกุ่ม” ไม่คุ้ม-ผลกระทบอือ้ ผู้ว่าอุบลฯ ส่ังชะลอ

ด่วน.  คน้วนัท่ี  27  สิงหาคม 2551  จาก  http://www.prachatai.com/journal/2008/09/18 

058 

ประชาไท.  2552.  นักข่าวพลเมือง: ชาวบ้านปากมูลซัดภาครัฐโกหกตลอด หวั่นผู้ได้รับผลกระทบ

เข่ือนบ้านกุ่มเจอซ้ํารอย ช้ีรีบเกบ็ข้อมูลทรัพยากรก่อนสูญหาย.  29 (กรกฎาคม).  คน้วนัที่ 

27  สิงหาคม 2554  จาก  http://prachatai.com/node/25244/talk 

http://webcache.googleusercontent.com/custom?q=cache:6ELv7yAjRwIJ:www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999774.html+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&cd=6&hl=th&ct=clnk&gl=th&inlang=th&source=www.google.co.th�
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=337225�


231 

 

 

ประภาส ป่ินตบแต่ง.  2552.  กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม.  

เชียงใหม่: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล ์สาํนกังานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต.้ 

ประสาร มฤคพิทกัษ์.  ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเขื่อน

บา้นกุ่ม จ.อุบลราชธานี ภายใตก้ารมอบหมายจากคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ือง

การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วฒิุสภา.  2554 (9 กรกฎาคม).  การสัมภาษณ์. 

ปราณี  โนนจนัทร์ และคณะ.  2551.  วิถีชีวิตและความมัน่คงทางอาหาร : กระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนบ้านปากบุ่งและชุมชนใกล้เคียงในตําบลคันไร่  อําเภอสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี.  กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

ผาสุก  พงษไ์พจิตร.  2545.  วถิชีีวติ  วธีิสู้  ขบวนการประชาชนร่วมสมัย.  กรุงเทพฯ: ตรัสวนิ. 

ผาสุก  พงษไ์พจิตร.  2554.  ทฤษฎขีบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช้กับสังคมไทยได้หรือไม่?.  คน้

วนัท่ี  10  มีนาคม 2554  จาก  pioneer.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/thitsadi.doc 

ผูจ้ดัการออนไลน์.  2551.  คนริมโขงหวัน่เข่ือนบ้านกุ่ม ทําลายชีวิตคนลุ่มนํ้า.  23 (พฤษภาคม).  คน้

วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews. aspx? 

News ID=95100000598972

แผน่  ขยนัการ.  ชาวบา้นชุมชนบา้นตามุย.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  2542.  เข่ือน.  คน้วนัท่ี 11  เมษายน  2554  จาก  http://rirs3. 

royin.go.th/new-search/meaning-search-all.asp 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  2542.  ตื่นตัว.  คน้วนัท่ี  8  มีนาคม 2554  จาก  http://rirs3. 

royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp 

พรพนา  ก๊วยเจริญ.  2553.  เอกสารการนําเสนอความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติม.  กรุงเทพ: มูลนิธิ

ฟ้ืนฟชีูวติและธรรมชาติ. 

พร้อม  พิมพว์งศ.์  ผูใ้หญ่บา้นดงนา.  2554 (7 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

พรใจ  ลี่ทองอินทร์.  2545.  การสถาปนาอํานาจของประชาชนในระดับรากหญ้า.  กรุงเทพฯ: 

ปริญญาดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

พฤกษ ์เถาถวลิ.  อาจารยค์ณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี.  2554.  (19 พฤษภาคม).  การ

สัมภาษณ์. 

พฤทธิสาณ  ชุมพล.  2540.  ระบบการเมือง : ความรู้เบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พิมพใ์จ  ป้องพิมพ.์  ชาวบา้นชุมชนบา้นกุ่ม.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

พี  พึ่งป่า.  ชาวบา้นชุมชนบา้นท่าลง้.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000059897�
http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp�


232 

 

 

พีระพจน์  รัตนมาลี อา้งถึงใน ชาญวิทย ์เกษตรศิริและกมัปนาท ภกัดีกุล.  2549.  ลุ่มนํ้าโขง:วิกฤติ 

การพฒันาและทางออก. สมุทรปราการ:  มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย. 

พูนทรัพย ์ สิทธิพรหม.  2539.  การส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏัพระ

นคร. 

ไพสิฐ พาณิชยก์ุล.  2544.  สิทธิชุมชน ปัญหา และพัฒนาการทางความคิด.  คน้วนัที่  8  มีนาคม  

2554  จาก  http://www.midnightuniv.org/middata/newpage14.html 

ฟรีออนไลน์พจนานุกรม.  2554.  ความตื่นตัว.  คน้วนัท่ี 12  เมษายน  2554  จาก  http://th.w3dic 

tionary.org/index.php?q=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%2

ฟิล บาร์เทิล.  2553.  การสร้างความตืน่ตัวโดยปราศจากความคาดหวัง.  คน้วนัที่ 12 เมษายน 2554  

จาก  

A1%

E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%

E0%B8%A7 

http://www.scn.org/mpfc/modules/sta-awth.htm 

มณฑสุ์ชาติ  ใบโพธ์ิ.  2554.  การจัดการทรัพยากรนํา้.  คน้วนัท่ี 7 กนัยายน 2554  จาก http://www. 

krumonbs.ob.tc/html/044.html   

มติชนรายวนั อา้งถึงใน องคก์รแม่นํ้ าเพื่อชีวิต.  2551.  ร่วมกันสํารวจ โครงการเขื่อนบ้านกุ่ม.  14 

(กนัยายน).  คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.livingriversiam.org/mk/mek 

_n69.html 

มติชนออนไลน์.  2551.  ต้าน “เข่ือนบ้านกุ่ม” เอน็จีโอซัดผลกระทบรุนแรงกว่า “ปากมูน” 500 เท่า.  

คน้วนัท่ี 25 เมษายน  2554  จาก  http://mblog.manager.co.th/phakri/500-8/ 

มนตรี  จนัทวงศ์ อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ศูนย์วิจยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง และ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  สํานกัยุทธศาสตร์ลุ่มนํ้ าโขง.  2551.  ลําดับเหตุการณ์

เข่ือนบ้านกุ่ม.  อุบลราชธานี: มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี.  2555.  หลกัธรรมาภบิาล.  คน้วนัท่ี 31 มกราคม 2555  จาก http://www. 

ocn.ubu.ac.th/service/luktam.pdf 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  คณะศิลปศาสตร์.  สาขาการพฒันาสังคม อา้งถึงใน โครงการฟ้ืนฟู

นิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า.  2551.  ชุมชนริมแม่นํ้าโขง: วิถีชีวิต นิเวศ และ

วฒันธรรม บริเวณเข่ือนบ้านกุ่ม.  คน้วนัท่ี 30  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.terraper. 

 org/file_upload/Mekong_9.pdf 

http://www.midnightuniv.org/middata/newpage14.html�
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%25�
http://www.scn.org/mpfc/modules/sta-awth.htm�


233 

 

 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี.  ศูนยว์จิยัสังคมอนุภาคลุ่มนํ้าโขง และ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  

สํานักยุทธศาสตร์ลุ่มนํ้ าโขง.  2551.  เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คนอุบลและ

สังคมไทยกับโครงการเขื ่อนไฟฟ้าบ้านกุ่ม.  อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี. 

มูลนิธิพฒันาท่ีอยู่อาศยั.  2554.  P-move จี้นายกฯแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน.  31 

(กรกฎาคม).  คน้วนัท่ี 29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.humanset.org/index. php? 

option=com_content&view=article&id=2 7 : p-move-&catid=5 : 2 0 1 1 -0 6 -1 1 -1 5 -4 7 -

09&Itemid=18 

มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ.  2543.  แนวคดิและทศิทางการจัดการทรัพยากรในลุ่มนํา้โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน.  เชียงใหม่: บีเอสการพมิพ.์ 

มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติ.  2547.  นํ้าของใคร..เพื่อใคร..โดยใคร..?.  ใน  ส่ิงแวดล้อม'47 : การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย คร้ังที่ 8.  กฤษดารักษ ์ แพ

รัตกุล และคณะ.  กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 

มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ.  2554.  พิมพค์ร้ังที่ 2.  แม่นํ้าโขง สายนํ้าแห่งชีวิต แหล่งพึ่งพิงของ

ชุมชน.  กรุงเทพ: สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน. 

มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติ.  โครงการฟ้ืนฟูนิเวศน์ในภูมิภาคแม่นํ้าโขง, Oxfam  Australia, The  

Swedish Society for Nature Conservation และ Inter Church Organization for  Develop- 

ment  Cooporation.  2554.  แม่นํา้โขงสายนํา้แห่งชีวติ แหล่งพึง่พงิของชุมชน.  กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติ. 

ยรรยง  สินธ์งาม.  2552.  พบรอยเท้ายักษ์ บนแผ่นหิน (Thailand Big foot) ที่อุบล ขนาดใหญ่กว่า

ยุโรป 3 เท่า.  คน้วนัท่ี  27 กรกฎาคม  2554  จาก  http://www.vcharkarn.com/vblog/ 

52015 

ยศ  สันตสมบติั.  2536.  สิทธิชุมชน : การกระจายอาํนาจจดัการทรัพยากร.  ใน สิทธิชุมชน : การ

กระจายอํานาจจัดการทรัพยากร.  วิวฒัน์  คติธรรมนิตย์.  กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชน

ทอ้งถ่ินพฒันา. 

ยศ  สันตสมบติั.  2546.  สิทธิชุมชน: พฒันาการและการปรับกระบวนทศัน์ทางมานุษยวิทยา.  ใน 

พลวัตสิทธิชุมชน: กระบวนทัศน์ทางมานุษยวิทยา.  ชลธิรา  สัตยาวฒันา.  กรุงเทพฯ: 

ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน). 

http://www.vcharkarn.com/vblog/52015�


234 

 

 

ยศ  สันตสมบติั อา้งถึงใน ชลธิรา  สัตยาวฒันา.  2546.  พลวัตสิทธิชุมชน: กระบวนทัศน์ทาง

มานุษยวทิยา.  กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน). 

รัฐอิสระ  จนัทะชาลี.  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลสองคอน.  2554 (7  พฤษภาคม).  การ

สัมภาษณ์. 

ราตรี  แกว้อาสา.  ชาวบา้นชุมชนบา้นสองคอน.  2554 (8 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

เรืองประทิน เขียวสด.  ครูโรงเรียนบา้นสองคอน.  2554 (18 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

เรืองประทิน เขียวสด.  ครูโรงเรียนบา้นสองคอน.  2554 (8 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

ลูกสาวไทบา้น.  2551.  เสียงของคนเล็กๆริมฝ่ังโขง.  28 (สิงหาคม).  คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  

จาก  http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category= topreport&No 

=4508 

วนิดา  ตนัติวิทยาพิทกัษ์ อา้งถึงใน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร.  2547.  เขื่อนนวัตกรรมแห่งปัญหา.  

กรุงเทพฯ : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน. 

วอลเดน  เบลโล , เชียร์  คนันิงแฮม  และลี เคง็  ปอห์.  2542. โดย สุรนุช  ธงศิลา.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.   

โศกนาฏกรรม: การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง. 

วารสารข่าวร่วมทุกขร่์วมสุข อา้งถึงใน เครือข่ายชาวอุบลราชธานี.  2552.  วารสารข่าว ร่วมทุกข์

ร่วมสุข รายสัปดาห์ ฉบับที่ 11 ประจําวันที่ 12-18 มกราคม 2552.  คน้วนัท่ี 28  สิงหาคม  

2554  จาก http://www.okubon.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 

3309&catid=978:2009-10-30-07-35-19&Itemid=54 

วจิารณ์ พานิช.  2549.  ตื่นตัว.  คน้วนัท่ี  12  เมษายน  2554  จาก  http://gotoknow.org/blog/thaikm/ 

วริัช วิรัชนิภาวรรณ.  2554.  แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ.  คน้

วนัท่ี 16 มกราคม 2554 จาก  http://www.wiruch.com/articles%20for%20article/article 

%20concept%20and%20meaning%20of%20admin%20and%20mgt%20admin.htm 

วสุิทธ์ิ  โพธ์ิแท่น.  2550.  แนวคดิพืน้ฐานของประชาธิปไตย.  นนทบุรี: สาํนกัฝึกอบรมเผยแพร่และ

ประชาสัมพนัธ์ สถาบนัพระปกเกลา้. 

วิเชียร  บุราณรักษ.์  2548.  ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน  ศึกษากรณี :  กลุ่ม

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจังหวดัอุดรธานี.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเชียง 

ใหม่. 

วเิชียร  ศิริมาตร์.  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นท่าลง้.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 



235 

 

 

วุฒิสภา.  2552.  คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรนํ้า ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที ่

เกีย่วกบัโครงการก่อสร้างเข่ือนบ้านกุ่ม จังหวดัอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 

2552 ณ จังหวดัอุบลราชธานี.  คน้วนัท่ี  27  สิงหาคม 2554  จาก  http://www.senate.go 

.th/committee2551/committee/ view.php?committee_id=19&group=2&id=853 

วุฒิสภา.  2546.  รายงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่สัมฤทธ์ิผลในประเทศ

ไทย.  กรุงเทพฯ: วฒิุสภา. 

วฒิุสภา.  2551.  เอกสารประกอบการลงพืน้ทีศึ่กษาและตรวจสอบโครงการฝายไฟฟ้าพลังนํ้า อ.โขง

เจียม  จ.อุบลราชธานี.  อุบลราชธานี: วฒิุสภา. 

เวทีสาธารณะเขื่อนบา้นกุ่ม.  2554.  เวทีสาธารณะเขื่อนบ้านกุ่ม.  17 (พฤษภาคม).  คน้วนัท่ี 28  

สิงหาคม  2554  จาก  http://www.youtube.com/watch?v=qxhvAYHGLBk 

ศิริพงษ ์ ศรีชยัรมยรั์ตน์.  2554.  คุณสมบัติของผู้นําทีด่ี.  คน้วนัท่ี 12  เมษายน  2554  จาก  http://pla 

net.kapook.com/thipphawal/blog/viewnew/794122

ศิริพร  โคตะวินนนท.์  2543.  ผู้หญิงในขบวนการเคลือ่นไหวของประชาชนชายขอบ กรณีศึกษา

ฝายราษีไศล : หมู่บ้านแม่มูนมัน่ยืน 2 และ 3.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ อ้างถึงใน  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์.  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.  2550.  ความหมายของการบริหาร

จัดการ.  17 ธนัวาคม.  คน้วนัท่ี 16 มกราคม 2555 จาก  http://www.kmitnbxmie8.com/ 

index.php?lay=show&ac=article&Id=5354328&Ntype 

ศูนยข์่าวประชาสังคม  จงัหวดัอุบลราชธานี.  2551.  ชาวบ้านคันท่าเกวียนยืนยัน ไม่เอาเขื่อนบ้าน

กุ่ม หวัน่นํ้าท่วมบ้านและที่ทํากิน.  26 (พฤษภาคม).  คน้วนัที่  29  สิงหาคม  2554  จาก  

http://www.livingriversiam.org/mk/mek_n26.html   

ศูนยข์่าวประชาสังคม  จงัหวดัอุบลราชธานี อา้งถึงใน อีสานทศันะ.  2551.  ชาวประมงริมโขง อ.

โขงเจียม หวัน่ ! อาชีพหาย ค้านสร้างเขือ่นบ้านกุ่ม.  คน้วนัท่ี  29 สิงหาคม  2554  จาก  

http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category=knowlege&No=4747 

ศูนยส่์งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยั.  2548.  การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในระบอบ 

ประชาธิปไตย. คน้วนัท่ี  29  พฤษภาคม  2554  จาก   http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc4/ 

so31-4-4.htm. 

http://planet.kapook.com/thipphawal/blog/viewnew/79412�


236 

 

 

สดใส  สร่างโศก.  2541.  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนภายหลังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

เข่ือนปากมูล: ศึกษาเฉพาะกรณชุีมชนริมแม่นํา้มูล  อาํเภอโขงเจียม  จังหวดัอุบลราชธานี.  

ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สดใส  สร่างโศก.  นกัพฒันาเอกชน.  2554 (2 กนัยายน).  การสัมภาษณ์. 

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร.  2544.  แนวนโยบายการจัดการนํ้าสําหรับประเทศ

ไทย.  คน้วนัท่ี 7 กนัยายน 2554  จาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php 

สนัน่ ชูสกุล อา้งถึงใน  มหา สุรารินทร์.  2550.  แนวคิดสิทธิชุมชน.  23 (กุมภาพนัธ์).  คน้วนัที่ 17  

พฤศจิกายน  2553  จาก  http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id= 

434018&Ntype=2 

สภาผูแ้ทนราษฎร.  2551.  เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ: ผลกระทบจากโครงการเขือ่นไฟฟ้าบ้าน

กุ่ม  การให้สวสัดิการและการช่วยเหลอื.  กรุงเทพฯ: สภาผูแ้ทนราษฎร. 

สมจิต  พึ่งป่า.  ชาวบา้นชุมชนบา้นท่าลง้.  2554 (9 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

สมาน  คงทน.  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บา้นดงนา.  2554 (6 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

สอน  ใตโ้พธ์ิ.  ชาวบา้นชุมชนบา้นคนัท่าเกวยีน.  2554 (5 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

สํานกังานผูต้รวจการแผน่ดิน.  2550.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  คน้

วนัท่ี 2 ตุลาคม  2553  จาก  http://www.ombudsman.go.th/10/documents/law/Constitu 

tion2550.pdf   

สุกรี  จนัทะชาลี.  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นสองคอน.  2554 (7  พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

สุจิต    บุญบงการ.  2537.  การพฒันาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารสถาบันทาง

การเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

สุมาตร ภูลายยาว.  2551.  “บ้านกุ่ม” เขือ่นปากมูลภาค 2 ความสูญเสียที่คนใช้ไฟไม่เคยสนใจ.  คน้

วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=304810 

สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร.  2544.  การส่ือสารทางการเมืองกบัการสร้างภาพลกัษณ์ของนักการเมือง.   

กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สุรพงษ์  โสธนะเสถียร และ เกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์.  2549.  การส่ือสารเพื่อการจัดการในชุมชน.  

กรุงเทพฯ: ประสิทธ์ิภณัฑแ์อนดพ์รินต้ิง. 

สุรสม กฤษณะจูฑะ.  อาจารยค์ณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  2554 (18  พฤษภาคม).  

การสัมภาษณ์. 

http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=434018&Ntype=2�


237 

 

 

สุริพล  ทองเหลา.  ชาวบา้นชุมชนบา้นสองคอน.  2554 (8 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

เสน่ห์ จามริก.  2547.  เข่ือนกบัสิทธิชุมชน.  คน้วนัท่ี 11  มีนาคม  2554  จาก  http://www.living 

riversiam.org/thai/thai/thaidam_a4.htm 

เสน่ห์ จามริก.  2547.  นานาทศันะสิทธิชุมชน.  คน้วนัท่ี  17 พฤศจิกายน  2553  จาก  http://www. 

ldinet.org/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=32  

เสน่ห์  จามริก.  2547.  สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากล.  ใน  สิทธิชุมชนท้องถิ่นมอญ: กรณกีาร 

สร้างท่อก๊าซทีม่ีผลกระทบต่อชุมชนมอญพืน้เมืองและชุมชนมอญอพยพที่อําเภอสังขละ

บุรี.  ปภสัสร เธียรปัญญา และคณะ.  กรุงเทพ: นิติธรรม.    

เสียงคนอีสาน.  2551.  เชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะผลกระทบจากโครงการเขือ่นไฟฟ้าบ้านกุ่ม 27-28 

ก.ย.51.  22 (กนัยายน).  คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.esaanvoice. 

net/esanvoice/know/show.php?Category=information&No=5849 

หนงัสือพมิพบ์า้นเมือง.  2553.  จีเ้ลกิไฟฟ้าเข่ือนบ้านกุ่ม.  15 (มกราคม).   คน้วนัที่ 2  ตุลาคม  2553 

จาก  http://www.ryt9.com/s/bmnd/779058   

หอม  ขนัธิวฒัน์.  ชาวบา้นชุมชนบา้นดงนา.  2554 (6  พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

เหลาคาํ  ขยนัการ.  ผูใ้หญ่บา้นตามุย.  2554 (8  พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

องคก์รแม่นํ้าเพือ่ชีวติ.  2550.  จดหมายถงึคณะกรรมการแม่นํา้โขง.  12  (พฤศจิกายน).  คน้วนัที่  29  

สิงหาคม  2554  จาก  http://www.livingriversiam.org/mk/_sub-th-lower-dam.html 

องคก์รแม่นํ้าเพือ่ชีวติ.  2550.  บทบาทคณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง ต่อการสร้างเขือ่นไฟฟ้าบนแม่นํ้า

โขงตอนล่าง.  12 (พฤศจิกายน).  คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.living 

riversiam.org/mk/mek_let2.htm 

องค์การบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน.  2554.  ชุมชนบ้านท่าล้ง.  คน้

วนัท่ี 29  สิงหาคม  2554  จาก   http://www.dasta.or.th/th/sustain/detail_NetArea.php?ID 

=44&Detail=data 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี.  2551.  ชาวบ้านโขงเจียมมึน คนลงพืน้ที่ถามเร่ืองเขื่อน

บ้านกุ่มไม่เว้นแต่ละวนั.  5 (ตุลาคม).  คน้วนัท่ี 27  สิงหาคม  2554  จาก   http://www. 

ubon.go.th/news/detail.php?id=1586 

อรศรี งามวิทยาพงศ.์   2545.  กระบวนทัศน์การพัฒนาของรัฐ : จากผู้ใหญ่ลีถึงหลุยส์ วิตตอง.  คน้

วนัท่ี  9  มีนาคม  2554  จาก  http://www.midnightuniv.org/miduniv888/newpage21.html 

http://www.livingriversiam.org/thai/thai/thaidam_a4.htm�
http://www.midnightuniv.org/miduniv888/newpage21.html�


238 

 

 

อวีวา่ อิมฮอฟ, ซูซาน หวอ่ง และแอน แคทริน ชไนเดอร์.  2549.  แม่นํ้าสิทธิและเขื่อน : บทเรียน

สําหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเข่ือน.  กรุงเทพฯ: เครือข่ายแม่นํ้านานาชาติ. 

อานนัท ์ กาญจนพนัธ์ุ.  2551.  โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ สมบติัส่วนรวม  สิทธิชุมชน และสิทธิ

ธรรมชาติ.  ใน “ผมไม่มีคําตอบ”: 60 ปี อานันท์  กาญจนพันธ์ุ กับ 20 ปีขบวนการ

เคลือ่นไหวด้านสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ.  อจัฉรา  รักยุติธรรม.  เชียงใหม่: 

พงษส์วสัด์ิการพิมพ.์ 

Alex Hutchinson.  2550.  The Five Levels of Political Awareness.  คน้วนัที่ 6 มิถุนายน  2554  

จาก  http://blogcritics.org/politics/article/the-five-levels-of-political-awareness/#ixzz1N 

ibUBUDU 

Arnstein อา้งถึงใน ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ และคณะ.  การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนา

ชุมชน: จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั (สกว.).  

ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์.  2551.  คนริมโขงหวัน่ “เขื่อนบ้านกุ่ม” ทําลายชีวิตคนลุ่มนํ้า.  23 

(พฤษภาคม).  คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.manager.co.th/ Local/ 

ViewNews.aspx?NewsID=9510000059897 

ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์.  2551.  ภาคประชาชนใช้ พ.ร.บ.สุขภาพ ตรวจข้อมูลสร้าง “เขื่อนบ้าน

กุ่ม”-ซีพีไม่ถอยวิ่งล็อบบี้ลาว.  6 (ตุลาคม).  คน้วนัที่  29 สิงหาคม 2554  จาก  

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000118470 

Creativeculturethailand.  2553.  บ้านท่าล้งแหล่งผลิตเคร่ืองจักสาน.  1 (พฤศจิกายน).  คน้วนัที่ 27 

กรกฎาคม  2554  จาก  http://www.creativeculturethailand.com/detail_page.php?sub_ 

id=46122

Khampoua Naovarangsy.  2553.  โฟกสั 11 เข่ือนกั้นแม่นํา้โขง – ธุรกจิยกัษ์ ตีตั๋วจอง สูบยกัษ์.  14  

 

(กรกฎาคม).  คน้วนัท่ี 2 ตุลาคม 2553 จาก http://khampoua.wordpress.com/2010/07/14 

Myron  Weiner  อา้งถึงใน  วิสุทธ์ิ  โพธ์ิแท่น.  2550.  แนวคิดพืน้ฐานของประชาธิปไตย.  

กรุงเทพฯ: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

Oceansmile.  2554.  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี.  คน้วนัที่  27 กรกฎาคม  2554  

จาก  http://www.oceansmile.com/E/Ubon/patam.htm    

OKNATION.  2551.  เข่ือนบ้านกุ่มกั้นโขง 9 หมื่นล้าน.. เร่งสร้างทําหอกอะไร?.  4 (สิงหาคม).  คน้

วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.oknation.net/blog/nity/2008/08/04/entry-7 

http://www.creativeculturethailand.com/detail_page.php?sub_id=4612�
http://www.oceansmile.com/E/Ubon/patam.htm�


239 

 

 

Savethemekong.  2553.  พนัธมิตรเพือ่ปกป้องแม่นํา้โขง.  คน้วนัท่ี  2  ตุลาคม  2553   จาก 

http://www.savethemekong.org/main_detail.php?langss=th&cid=22

Southlaostour.  2554.  บั้งไฟพญานาค โขงเจียม อุบลราชธานี.  คน้วนัท่ี  27 กรกฎาคม  2554  จาก   

   

http://www.southlaostour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538662266&Ntyp

e=162

Thai-tour.  2554.  อุทยานแห่งชาตผิาแต้ม อุบลราชธานี.  คน้วนัท่ี  27 กรกฎาคม  2554  จาก   

 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/ubon/data/place/npk_pataem.htm 

Tilly  อา้งถึงใน ประภาส ป่ินตบแต่ง.  2552.  กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการ

ทางสังคม.  เชียงใหม่: มลูนิธิไฮน์ริค เบิลล ์สาํนกังานภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต.้ 
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  ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกี่ยวกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

ปี 2548 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.)  ไดว้่าจา้งบริษทั

ปัญญา คอนซลัแตนท ์จาํกดั และบริษทัมหานคร  คอนซลัแตนท ์ของไทย 

ให้ศึกษาศกัยภาพการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลงันํ้ าแบบขั้นบนัไดในแม่นํ้ า

โขง (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551)1 

ปลายปี 2548 เร่ิมมีข่าวลือและขอ้มูลเร่ืองการสร้างเขื่อน  แต่ชาวบา้นยงัไม่ทราบเร่ือง

และไม่เช่ือข่าวลือดงักล่าว  (เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คนอุบลและ

สังคมไทยกบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าบา้นกุ่ม, 2551) 

ปี 2549 กลุ่มนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานีเขา้ไปบา้นกุ่ม บา้นตา

มุย  และบ้านท่าล้ง และเร่ิมมีคนแปลกหน้าลงไปในพื้นที่  (เอกสาร

ประกอบเวทีสาธารณะ:คนอุบลและสังคมไทยกบัโครงการเขือ่นไฟฟ้า

บา้นกุ่ม, 2551) 

ปี 2550 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.)  ไดว้่าจา้งบริษทั

ปัญญา คอนซลัแตนท ์จาํกดั และบริษทัแมคโคร  คอนซลัแตนท ์ให้จดัทาํ 

“รายงานก่อนรายงานความเหมาะสมและรายงานส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้” 

ของโครงการเขือ่นขั้นบนัไดแม่นํ้ าโขง 2 แห่ง บริเวณชายแดนไทย-ลาว  

คือ เขือ่นปากชมและเขื่อนบา้นกุ่ม โดยเรียกช่ือโครงการใหม่วา่ โครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายปากชมและโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายบา้นกุ่ม  ซ่ึงถูก

ออกแบบใหเ้ป็นเข่ือนไฟฟ้าแบบมีนํ้าไหลผา่นตลอดปี (run of river)  

(มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551) 

กนัยายน-ตุลาคม 

2550 

กลุ่มบริษัททีป่ รึกษาจัดการประชุมระดับพื้นที ่โครงการ ค ร้ังที ่ 1 

(ปฐมนิเทศโครงการ)  โดยอาศยัการประชุมประจาํเดือนกาํนนัผูใ้หญ่บา้น

ของอาํเภอเขมราฐ  เภอนาตาล  อาํเภอโพธ์ิไทร  อาํเภอศรีเมืองใหม่และ

แม่นํ้าโขงในการยึดกุมหลกัการ “ขอ้ตกลงความร่วมมือเพือ่การพฒันาลุ่ม

แม่นํ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื” ปี 2538  (องคก์รแม่นํ้าเพือ่ชีวติ, 2550)2 

                                                           
1 ประมวลโดย  มนตรี  จนัทวงศ ์ โครงการฟ้ืนฟนิูเวศวิทยาในอินโดจีนและพม่า เม่ือ 25 สิงหาคม 2551  จาก เอกสารประกอบเวที

สาธารณะ:คนอุบลและสงัคมไทยกบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าบา้นกุ่ม วนัเสาร์ท่ี 6 กนัยายน  2551 
2 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.livingriversiam.org/mk/mek_let2.htm 
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  ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกี่ยวกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

ธนัวาคม  2550 บริษทัท่ีทาํการสาํรวจไดม้าติดต่อคนทอ้งถ่ินมาทาํงานเคล่ือนไหวในพื้นท่ี  

ผูมี้อิทธิพลบางรายทราบข่าวการสร้างเขื่อน  ไดเ้ขา้มากวา้นซ้ือที่ดินตั้งแต่

บา้นกุ่มเร่ือยไปตลอดระยะพื้นที่ทีจ่ะได้รับผลกระทบจากนํ้ าท่วม  แต่

ปรากฏวา่ขอ้มูลการสาํรวจผดิพลาดเพราะเขา้ใจวา่บา้นดอนกุ่มกบับา้นกุ่ม

เป็นพื้นที่เดียวกนั  จากนั้นจึงมีการลงพื้นที่สํารวจบริเวณทิศเหนือของ

บา้นท่าลง้  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัผูส้าํรวจเช่าเรือจากบา้นเวินบึก  ล่องโขง

สํารวจพื้นที่  พร้อมมีเอกสารหรือหนังสือเดินทางถูกต้อง  โดยอ้างว่า

รัฐบาลลาวให้สํารวจพื้นที่  (เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คนอุบลและ

สังคมไทยกบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าบา้นกุ่ม, 2551) 

11-14 กุมภาพนัธ์ 

2551 

กลุ่มบริษทัที่ปรึกษาจดัการประชุมระดบัพื้นที่โครงการ คร้ังที่ 2  โดย

อาศยัการประชุมประจาํเดือนกาํนนัผูใ้หญ่บา้นของอาํเภอเขมราฐ  เภอนา

ตาล  อาํเภอโพธ์ิไทร  อาํเภอศรีเมืองใหม่และอาํเภอโขงเจียม จงัหวดั

อุบลราชธานี ทั้งน้ีในท่ีประชุม ตวัแทนบริษทัไดย้ืนยนัวา่ เข่ือนบา้นกุ่มจะ

ถูกสร้างอย่างแน่นอน  (มนตรี  จนัทวงศ์ อา้งใน เอกสารประกอบเวที

สาธารณะ:คนอุบลและสังคมไทยกบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าบา้นกุ่ม, 2551) 

29 กุมภาพนัธ์ – 1 

มีนาคม 2551 

นายสมัคร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ไดมี้การหารือกบัรัฐบาลลาวเร่ืองเข่ือนบา้น

กุ่ม  ซ่ึงไดร้ะบุช่ือ บมจ.อิตาเลียนไทย และบริษทั Asia Corp.  ให้ศึกษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551)3 

กุมภาพนัธ์-

มีนาคม 2551 

ชาวบา้นพบวา่มีกลุ่มคนเขา้มาสํารวจสัญญาณดาวเทียม  กลุ่มดงักล่าวอา้ง

ว่าจะมาสํารวจช่องทางการเดินเรือ  พบว่าหมู่บา้นที่อยู่ตามสายนํ้ าโขง

ตั้งแต่บา้นกุ่มไปจนถึงปากกะหลางมีหมุดฝังอยูเ่ป็นระยะ  ลกัษณะเป็นท่อ

เหล็กเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 1 น้ิวคร่ึง  คาดว่าฝังลึกมาก เพราะไม่

สามารถดึงหรือถอนได้  (เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คนอุบลและ

สังคมไทยกบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าบา้นกุ่ม, 2551) 

                                                           
3 คน้วนัท่ี  26  สิงหาคม  2551  จาก  www.boi.go.th/thai/how/press  releases  detail.asp?id=2473     

http://www.boi.go.th/thai/how/press�
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  ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกี่ยวกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

3 มีนาคม 2551 นายสมคัร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการสนทนาประสา

สมคัรเร่ืองเข่ือนบ้านกุ่มว่า จะร่วมมือกับลาวทาํเขือ่นกั้นแม่นํ้ าโขง ยก

แม่นํ้าข้ึน 18 เมตร ถอยหลงัไป 110 กิโลเมตร ภายใตค้วามตกลงซ้ือไฟฟ้า

จากลาว จาํนวน 7,000  เมกะวตัต ์ (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551) 

10  มีนาคม  2551 กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเอเชียตะวนัออก) เสนอร่างบนัทึกความ

เข้าใจเร่ืองความร่วมมือในการพฒันาพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย-ลาว  

(โครงการเข่ือนบา้นกุ่ม) ใหค้ณะรัฐมนตรีอนุมติั โดยมีสาระสาํคญั  คือ 

1.  ระบุให้บริษทัอิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนท์  จาํกดั (มหาชน)  และ

บริษทั Asiacorp Holdings Ltd.  ใหท้าํการศึกษาความเป็นไปได ้ เน่ืองจาก

ทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นวา่ ภาคเอกชนมีความพร้อมดา้นเงินทุนและความ

คล่องตัวสูงจากการได้มีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาแลว้หลายโครงการดว้ยความสาํเร็จดว้ยดี 

2.  บริษทัทั้งสองแห่งจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการศึกษาทั้งหมด 

3.  รัฐบาลทั้งสองประเทศจะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐของทั้งสอง

ประเทศร่วมมือ ในการกาํกบัดูแลและประสานงานกบับริษทั 

4.  ผลการศึกษารายงานใหรั้ฐบาลของทั้งสองประเทศ  เพือ่พิจารณาตกลง

ต่อไป   (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551)4 

11  มีนาคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจ ตามที่กระทรวงการ

ต่างประเทศเสนอ  โดยใหป้รับปรุงถอ้ยคาํดงัน้ี 

1.  ให้เปลี่ยนช่ือบริษทัอิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์  จาํกดั (มหาชน)  

และบริษทั Asiacorp  Holdings Ltd.  เป็น ภาคเอกชน 

2.  เปล่ียนถอ้ยคาํจาก ขอ้ 3 จากเดิม “จึงให้รายงานให้รัฐบาลของทั้งสอง

ประเทศ  เพื่อพิจารณาตกลงต่อไป”  เป็น  “ให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศ  

เพื่อพิจารณาดาํเนินการภายใตร้ะเบียบและขอ้กฎหมายภายในของทั้งสอง

ประเทศต่อไป”  (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551) 
 

                                                           
4 มนตรี  จนัทวงศ ์ อา้งอิงจาก  หนงัสือ กต 1303/556  ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 2551 
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  ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกี่ยวกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

11  มีนาคม 2551 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานและกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษา

ร่วมกบัฝ่ายราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จดัการ

ประชุม ณ โรงแรมดอนจนัทร์ นครเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไต

ประชาชนลาว เพือ่ปรึกษาหารือแนวทางการดาํเนินงานโครงการไฟฟ้า

พลงันํ้าฝายปากชมและฝายบา้นกุ่ม (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551) 

25  มีนาคม  2551 นายนพดล ปัทมะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ  เป็นผูแ้ทน

รัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เร่ืองความร่วมมือในการพฒันาพลังงาน

ไฟฟ้าระหว่างไทย-ลาว  โดยฝ่ายลาวมีนายทองลุน  สีสุ ลิด  รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นผูล้งนามในนามโดยการลงนามบนัทึก

ความเขา้ใจดงักล่าวระบุให้ภาคเอกชนศึกษาความเป็นไปได ้ (มนตรี  จนั

ทวงศ,์ 2551) 

26  มีนาคม  2551 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานและกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษา  

จดัการสัมมนาโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าฝายปากชมและฝายบ้านกุ่มเพื่อ

ช้ีแจงรายละเอียดและแนวทางการดาํเนินงานโครงการให้แก่ หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และกลุ่มบริษทัด้านการลงทุน ที่โรงแรม

เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (มนตรี  จนัทวงศ์, 

2551) 

26  มีนาคม 2551 เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่นํ้าโขงออกแถลงการณ์วา่   

“โครงการเขื่อนบนแม่นํ้ าโขงสายหลกัจะทาํให้ระบบการไหลและระดบั

นํ้ าของแม่นํ้ าโขงเปล่ียนแปลงไป  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ 

พนัธ์ุปลา  ปริมาณปลาที่จบัได ้และความมัน่คงทางอาหารของประชาชน

สองฟากฝ่ัง  สภาพเช่นน้ีเกิดข้ึนมาแลว้นบัตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนกั้นลาํนํ้ า

สายหลกัในประเทศจีนเป็นตน้มา  รัฐบาลอา้งวา่เข่ือนจะเป็นแบบ run-of-

river  และจะไม่มีอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่  แต่ขอ้มูลการศึกษาของกรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ระบุวา่  เข่ือนบา้นกุ่ม- 
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-มีพื้นที่อ่างเก็บนํ้ าขนาด 84,000 ไร่  ยาวข้ึนไปนบั 100  กิโลเมตรตามลาํ

นํ้ าโขง จากอาํเภอโขงเจียม จนถึงอาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี  

ท่วมบา้นเรือน  พื้นที่เกษตรริมโขง  จะส่งผลกระทบดา้นประมงทั้งเหนือ

เขื่อนและใตเ้ขื่อน  เขื่อนจะปิดกั้นการอพยพของปลาในแม่นํ้ าโขง และ

อาจเป็นสาเหตุของการระบาดของเช้ือโรคในอ่างเก็บนํ้ า  ซ่ึงทั้งหมดน้ีเกิด

ข้ึนกบัประชาชนทั้งสองประเทศ  นอกจากน้ี นํ้ าจะท่วมรุกลํ้าเขตแดนของ

ประเทศไทยและลาว  อาจส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของแนวพรมแดน

ในแม่นํ้ าโขงของไทยและลาว  ซ่ึงถือเป็นปัญหาด้านความมัน่คงและ

เก่ียวขอ้งกบัอธิปไตยของประเทศ   ในขณะที่เขื่อนบา้นกุ่มก็จะสามารถ-

ผลิตกระแสไฟฟ้าที่พึ่งไดเ้พียง 20 %  ของกาํลงัการผลิตติดตั้งเท่านั้น  

ดงันั้น โครงการน้ีจะมีความคุ้มค่าหรือไม่กับการที่ตอ้งลงทุนมากกว่า 

80,000  ลา้นบาท  แต่ตอ้งแลกกบัความเสียหายมหาศาล ซ่ึงภาคประชาชน

ขอเรียกร้องให้ยุติโครงการสร้างเขื่อนแม่นํ้ าโขง ซ่ึงล้วนดาํเนินการโดย

ปราศจากความรับรู้และความเห็นชอบของประชาชนในลุ่มนํ้ า”  

(โครงการฟ้ืนฟูนิเวศน์ในภูมิภาคแม่นํ้ าโขง,  มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและ

ธรรมชาติ, Oxfam  Australia, The  Swedish  Society  for  Nature  

Conservation และ Inter Church Organization  for  Development  

Cooporation  , 2554) 

27  มีนาคม  2551 กระทรวงการต่างประเทศนาํเสนอข่าวภาษาองักฤษเร่ืองการลงนามบนัทึก

ความเขา้ใจฯ และไดร้ะบุช่ือบริษทัที่เขา้มาทาํการศึกษาความเป็นไปได ้

ดงัน้ี  “On  that  occasion, both  sides  agreed  to  support  their  private  

sectors  to  undertake  a  feasibility  study  on  a  hydroelectric  power  

development  project  along  the  Mekong  River  in  the  sector  between  

Khongjiam,  Ubon  Ratchathani  on  the  Thai side  and  Sanasomboon,  

Champasak,  on The Lao  side. In  this  connection, both  sides  agreed  

to  authorize  their  government  agencies  to  supervise  the  project  and  

coordinate  with  the  Italian-Thai  Development  Company  and  Asia - 
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27  มีนาคม  2551 

(ต่อ) 

-Corp. on  the  feasibility  study. Then, these agencies will  submit  a  

report  on  the  result  of  the  study  to  the  two  Government  for  

consideration  on  the  future  plan of  the  project.”  (มนตรี  จนัทวงศ,์ 

2551)5 

28 มีนาคม 2551  กระทรวงการต่างประเทศนาํเสนอข่าวภาษาไทย เร่ืองการลงนามบนัทึก

ความเขา้ใจฯ และไดร้ะบุช่ือบริษทัที่เขา้มาทาํการศึกษาความเป็นไปได ้ 

ดงัน้ี  “รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศเป็นผูแ้ทนรัฐบาลไทยลง

นามบนัทึกความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือในการพฒันาพลังงานไฟฟ้า

ระหว่างไทย-ลาว  โดยทั้ งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการสนับสนุนให้

ภาคเอกชนทาํการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าฝายบา้นกุ่ม  

โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐของทั้งสองประเทศกาํกบัดูแลและ

ประสานงานกบับริษทั  Italian-Thai  Development  และ Asia Corp.  ท่ี

ไดรั้บมอบหมายให้ทาํการศึกษาแลว้รายงานผลให้รัฐบาลของทั้งสองฝ่าย

พิจารณาตกลงต่อไป”  (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551)6 

มีนาคม 2551 มีหน่วยงานเขา้ไปยงับา้นท่าลง้  ขนอุปกรณ์เขา้ไปขุดเจาะหินเพือ่นาํไป

ตรวจสอบวดัค่าความเหมาะสม  คุณภาพหิน 2 จุด  ห่างกนัประมาณ 50  

เมตร  ชาวบา้นตามุยและบา้นท่าลง้ต่างรู้ว่ามีการขุดเจาะ  แต่ไม่รู้ว่าเจาะ

ไปทาํอะไร  มีเพียงผูน้าํของทั้งสองหมู่บา้นที่รู้เร่ือง  โดยที่ทางบริษทัอา้ง

ว่า  หากหินที่ขุดเจาะไปไม่มีความเหมาะสม  ก็ไม่สามารถสร้างได ้ 

ชาวบา้นไม่ตอ้งวิตกกงัวล  (เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คนอุบลและ

สังคมไทยกบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าบา้นกุ่ม, 2551) 

เมษายน 2551 รัฐมนตรี 9 กระทรวงลงพื้นท่ีบา้นคนัท่าเกวยีน  สอบถามความเป็นอยูข่อง

ชาวบา้น  โดยไม่มีการแจง้ล่วงหน้า  (เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คน

อุบลและสังคมไทยกบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าบา้นกุ่ม, 2551) 

                                                           
5 คน้วนัท่ี 26  สิงหาคม 2551  จาก  www.thaigov.go.th/pageconfig/webindex/frame.asp?id=53   
6 อา้งแลว้   
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10  เมษายน  

2551 

ประชุมนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนบางส่วนอย่างไม่เป็นทางการที่

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับเร่ืองเขื่อนบ้านกุ่ม  

(จากการสัมภาษณ์อาจารย์สุรสม  กฤษณะจูฑะ) 

27  เมษายน  

2551 

อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่

บ้านสองคอน ร่วมกับไกด์อุบล  (จากการสัมภาษณ์อาจารย์สุ รส ม  

กฤษณะจูฑะ) 

พฤษภาคม  2551 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางคนมีหนังสือสํารวจที่ดินชาวบ้านตั้งแต่บ้านกุ่ม

จนถึงบ้านปากลาและมีการติดต่อขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านจํานวนหลาย

ราย  มีการตกลงกับชาวบ้านว่าจะทําการออกเอกสารสิทธิ์ถือครองท่ีดินให้ 

โดยขอส่วนแบ่งร้อยละ 10  ของค่าชดเชย  หากมีการสร้างเข่ือนและหากมี

การจ่ายค่าชดเชยเกิดขึ้น  (เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คนอุบลและ

สังคมไทยกับโครงการเข่ือนไฟฟ้ าบ้านกุ่ม, 2551) 

11  พฤษภาคม  

2551 

หลายหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น จัด

รายการเวทีสาธารณะร่วมทุกข์ร่วมสุขขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่

ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายบ้านกุ่ม ที่จุดผ่อนปรนคันท่าเกวียน 

ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกว่า 

200 คน อาทิ ส่ือสร้างสุขอุบลราชธานี มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ 

มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต นายอําเภอโขงเจียม สภาทนายความ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม กํานันผู้ใหญ่บ้าน 

วิทยุชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์กลาง ชาวบ้าน

จากบ้านคันท่าเกวียน ทุ่งนาเมือง ปากลา ฯลฯ  

- นางเจรจา มาลี อายุ 65 ปี  ชาวบ้านบ้านคันท่าเกวียน กล่าวว่า 

หลังจากทราบข่าวการสร้างเขื่อน ชาวบ้านต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับ

วิถีชีวิต การปลูกปอ ปลูกฝ้ ายปลูกมันริมโขง หากชาวบ้านได้รับ

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนจริง รัฐต้องมีการชดเชยอย่าง

เหมาะสมกับการที่ได้ลงทุนไป รัฐต้องเข้ามาพบปะพูดคุยกับ

ประชาชนเป็นรายบ้าน 
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- นายสํารอง พิมพ์วงศ์ ชาวบ้านบ้านปากลา กล่าวว่าการเข้าร่วม

เวทีในครั้งนี้ทําให้ได้รับข้อมูลที่ประชาชนเช่นตนไม่เคยได้รับ

จากส่วนราชการ และไม่อยากให้มีการสร้างเขื่อน เพราะจะ

กระทบถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงจะ

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลได้ทบทวนโครงการนี้

อีกครั้ง ศึกษาดูว่าโครงการนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์ ต้อง

สูญเสียอะไร และควรให้ความรู้กับประชาชนให้มากขึ้นเพราะ

ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับโครงการนี้ เช่น นํ้าจะ

ท่วมท่ีไหนบ้าง จะทําอาชีพอะไร จะต้องอพยพไปอาศัยอยู่ท่ีไหน 

และหากมีการชดเชยจะมีในลักษณะใด เพียงพอต่อสิ่งที่สูญเสีย

ไปหรือไม่ เพราะท่ีดินสามารถใช้ทํามาหากินเลี้ยงชีพได้ชั่วลูกชั่ว

หลาน 

- นางบุตรศรี พวงพันธ์ ชาวบ้านบ้านทุ่งนาเมือง กล่าวว่าเมื่อทราบ

ข่าวการสร้างเข่ือนก็เสียใจเพราะตนมีสวน และมีพี่น้องท่ีอาศัยใน

พื้นที่นี้ ประกอบกับที่ดินในบริเวณนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ เพียงแต่

เสียภาษีบํารุงท้องท่ีให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็ นประจํา

ทุกปี  เมื่อจะมีการสร้างเขื่อนทําไมรัฐไม่ออกมาประชุม หรือ

ปราศรัยให้ประชาชนได้รับทราบ ว่าจะสร้างเข่ือนท่ีบริเวณใด นํ้า

จะท่วมถึงบริเวณใด จึงอยากฝากผ่านไปยังรัฐบาลว่าหากหยุด

โครงการนี้ได้ก็อยากให้หยุด ไม่อยากให้มาสร้างความรําคาญ

ให้กับคนริมโขงซ่ึงทํามาหากินมายาวนานหลายชั่วอายุคน 

- นางบุญมี พรมบุตรดี ชาวบ้านซ่ึงปลูกลําไยริมโขง บ้านทุ่งนา

เมือง ตําบลโพธิ์ไทร กล่าวว่า ไม่อยากให้สร้างเพราะจะกระทบ

กับการทํามาหากิน การเกษตร การประมง ซ่ึงปัจจุบันก็พออยู่ได้ 

แต่หากหยุดโครงการนี้ไม่ได้จริงๆ ก็อยากให้รัฐจ่ายค่าชดเชยให้

อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับสิ่งท่ีต้องสูญเสียไป 
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วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

11  พฤษภาคม  

2551 (ต่อ) 

- นายนริศ มงคลศรี นายอําเภอโขงเจียม กล่าวว่าเมื่อได้รับฟัง

ประชาชนแสดงความคิดเห็นทําให้ทราบว่าประชาชนมีความเป็ น

ห่วงเร่ืองการสร้างเขื่อน เกรงจะกระทบกับวีถีชีวิตในทุกๆด้าน 

ซ่ึงอาจเกิดจากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนยังไม่สามารถให้ความกระจ่างกับ

ประชาชนได้ แต่ตนเชื่อว่าด้วย พรบ.ข้อมูลข่าวสารจะทําให้

ประชาชนในอําเภอโขงเจียมและประชาชนทั่วประเทศได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้และในฐานะผู้ปกครองของ

อําเภอโขงเจียม ตนจะดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบให้กระจ่างโดย ไม่ปิ ดบัง  

(เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, 2551)7 

23  พฤษภาคม  

2551 

นางสาคร ขันธิวัฒน์ ชาวบ้านดงนา ตําบลหนามแท่ง อําเภอศรีเมืองใหม่ 

จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นหมู่บ้านริมแม่นํ้าโขงตั้งอยู่เหนือเขื่อนบ้านกุ่ม 

ให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวว่า “ชาวบ้านมีอาชีพจับปลาแม่นํ้าโขงเลี้ยงชีวิต โดย

ชาวบ้านดงนาไม่มีที่ดินใช้ปลูกข้าว จึงต้องเอาปลาแลกข้าว ทั้งปลาสด

และปลาร้า หรือขายให้พ่อค้าปลาที่มารับซื้อ ปัจจุบันชาวบ้านสามารถจับ

ปลาเศรษฐกิจคือ ปลานาง ปลาอีตู๋ วันละ 20-50 กิโลกรัม โดยปลาเหล่านี้

มีราคารับซื้อสูงถึงกิโลกรัมละ 60-65 บาท ทําให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่ได้  

นอกจากนั้น ก็ยังปลูกพืชผลทั้งข้าวโพด ฝ้ าย ถั่วลิสง มัน กระเทียม เพราะ

ดินท่ีหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องใส่ปุ๋ ยเคมี ทําให้ชาวบ้านมีพืชผัก

ไว้กินและขายสู่ท้องตลาดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อยู่ได้สบาย แต่เริ่มมี

ความกังวลเมื่อเจ้าหน้าที่ของโครงการสร้างเขื่อนบ้านกุ่มมาพูดคุยกับ

ชาวบ้าน  โดยแจ้งว่ามีความจําเป็นต้องสร้างเขื่อนแห่งนี้เพื่อให้ประเทศ

ไทยมีไฟฟ้ าใช้ และถ้าการสร้างเข่ือนมีผลกระทบกับปริมาณปลาท่ีชาว- 

 

                                                           
7 ค้นวันท่ี  27  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.rd1677.com/branch.php?id=34703 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

23  พฤษภาคม  

2551 (ต่อ) 

-บา้นจบัได ้พร้อมจะส่งเสริมให้ชาวบา้นเล้ียงปลาในกระชงัทดแทน...แต่

ชาวบา้นไม่อยากเล้ียงปลาในกระชงั เพราะมีค่าหวัอาหารใชเ้ล้ียงปลา ซ่ึง

ชาวบา้นตอ้งลงทุนสูง ไม่เหมือนการหาปลาในธรรมชาติ ทีล่งทุนเพียง

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงใชเ้ติมเคร่ืองยนต์เรือหางยาวทีใ่ช้จบัปลา จึงตอ้งการให้มี

การศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัธรรมชาติและมนุษยที์่อยูต่ามริมแม่นํ้ า

โขง”  (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551)8 

25  พฤษภาคม  

2551 

นายสมคัร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  กล่าวในรายการสนทนาประสา

สมคัร ในเร่ืองเข่ือนบา้นกุ่ม  สรุปสาระสาํคญั คือ   

“บดัน้ีเราตดัสินใจแลว้ครับ  เราจะทาํ  Levee  ขวางแม่นํ้าโขง  ไทยกบัลาว

จะทาํ 3 จุด  จะมีที่บา้นกุ่ม จะมีที่โพนพิสัย  แลว้ก็จะมีที่อีกแห่งหน่ึง  ผม

นึกช่ือไม่ออก 3 ช่ือครับ  ...สูงไม่มากครับสูง 18 เมตรตรงบา้นกุ่ม...  เป็น

เหมือนกบัฝายแมว้... จะทาํใหน้ํ้าจากสันเข่ือนถอยหลงัไปยาวเต็มลาํแม่นํ้ า

โขง  เต็มตลอดครับ 110  กิโลเมตร...ทางลาวบอกว่าท่วมหมู่บา้นลาว 7 

หมู่บา้น  แต่ช่างมนัเถอะ  ทางไทยท่วม 2 ลาวท่วม 7 นายกรัฐมนตรีลาว

บอกตกลง 7 กบั 2 ท่วม  แต่เราไดใ้ชน้ํ้าแน่นอน  นํ้ าจะอยูถ่อยหลงัไป 110 

กิโลเมตร...  รัฐบาลน้ีจะเป็นคนทาํ  แลว้ลงมือเซ็นสัญญากบัลาวไปแลว้...

เร่ืองอย่างน้ีเป็นเร่ืองที่ว่าถ้าไม่คิดไม่กล้าตดัสินใจก็ไม่มีวนัได้ทาํ  แต่

รัฐบาลน้ีคิดและตดัสินใจ  แลว้จะลงมือทาํ”  (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551) 

26  พฤษภาคม  

2551 

นางบุญเลือม ใตโ้พธ์ิ อายุ 52 ปี บา้นเลขท่ี 35 หมู่ 3 บา้นคนัท่าเกวียน 

ตาํบลนาโพธ์ิกลาง อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ต่อ

ผูส่ื้อข่าวศูนยข์่าวประชาสังคม จงัหวดัอุบลราชธานี วา่ไม่เคยรู้เลยวา่จะมี

การสร้างเข่ือนท่ีแม่นํ้าโขง พึ่งมารู้เม่ือไม่ก่ีวนัน้ีเอง รู้สึกเสียใจมาก ใจหาย 

เพราะอยูบ่า้นคนัท่าเกวยีนมาตั้งแต่เกิด วถีิชีวติผกูพนักบัแม่นํ้าโขง  

 

 

                                                           
8 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000059897 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

26  พฤษภาคม  

2551 (ต่อ) 

และการทาํมาหากิน บา้นก็อยู่ติดริมแม่นํ้ าโขง มีที่ดินทาํกินอยู่ประมาณ 

34 ไร่ ทาํสวน 4 ไร่ ทาํนา 30 ไร่ แต่ละปีไดข้า้ว 100 กระสอบ อาชีพรอง

คือปลูกสวน ไดแ้ก่ สวนเงาะ มะนาว ลาํไย และทาํเกษตรริมโขง คือฝ้าย 

มนัแกว ขา้วโพด และถัว่ลิสง และเล้ียงววั หากทาํเขื่อนเกรงวา่นํ้ าจะท่วม

บา้น ซ่ึงบา้นก็พึ่งสร้างเสร็จ ลูกไปทาํงานหาเงินในกรุงเทพฯเพื่อหาเงินมา

สร้างบ้าน กว่าบา้นจะสร้างเสร็จลูกต้องอดทนมากแค่ไหน ไร่นา และ

สวนผลไมจ้ะทาํอยา่งไร ควายววัจะเอาไปเล้ียงท่ีไหน ชีวิตเกษตรกรท่ีเกิด

ท่ีน่ี หากินอยูท่ี่น่ี มีความเป็นอยูแ่บบน้ีมาตั้งแต่เกิด  หากไดค้่าชดเชยไปอยู่

ทีอ่ื่นก็ไม่เหมือนอยูบ่า้นตวัเอง อยากวอนรัฐบาลให้ทบทวนถึงผลกระทบ

ใหถ่ี้ถว้น ถา้เป็นไปไดไ้ม่อยากใหมี้การสร้างเขื่อนเลย นางบุญเลือม กล่าว

ดว้ยนํ้าตานองหนา้ในท่ีสุด  (ศูนยข์่าวประชาสังคม, 2551)9 

28  พฤษภาคม  

2551 

เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื อ่แม่นํ้ าโขง  องค์กรพันธมิตร และ

นกัวิชาการ มากกว่า 100 รายนาม  ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี นาย

สมคัร  สุนทรเวช และสาํเนาถึงสมาชิกคณะรัฐมนตรี  กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ผู ้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เลย  

อุบลราชธานี  นครพนม  มุกดาหาร  โดยเรียกร้องให้รัฐบาลระงับ

ขอ้ตกลงใดๆเกี่ยวกบัโครงการเขื่อนที่จะทาํกบัรัฐบาลลาว  จนกว่าจะมี

การเปิดเผยขอ้มูล  รวมถึงรายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม  และรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะก่อน  และระบุว่า 

โครงการเขื่อนบนแม่นํ้ าโขง เช่น เขื่อนบา้นกุ่ม  เป็นโครงการขนาดใหญ่  

ไม่ใช่  Check  dam  หรือฝายชะลอนํ้ า  ดงัที่ท่านนายกรัฐมนตรี (สมคัร  

สุนทรเวช) ให้ขอ้มูลต่อสาธารณะ  ซ่ึงจะทาํลายอาชีพหลกัของชุมชนทั้ง

ฝ่ังไทยและลาวไม่นอ้ยกวา่ 20  หมู่บา้น  ไม่ใช่เพียง 2 หมู่บา้น ดงัที่ท่าน

นายกรัฐมนตรีระบุ  (โครงการฟ้ืนฟูนิเวศน์ในภูมิภาคแม่นํ้าโขง,  มลูนิธิ 

 

                                                           
9 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.livingriversiam.org/mk/mek_n26.html   
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

28  พฤษภาคม  

2551 (ต่อ) 

ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, Oxfam  Australia, The  Swedish  Society  for  

Nature  Conservation และ Inter Church Organization  for  Development  

Cooporation  , 2554) 

มิถุนายน  2551   - มีการสํารวจท่ีดินตามแนวฝั่งแม่นํ้าโขงโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ ายปกครอง

บางคน และมีข่าวแพร่สะพัดเร่ืองค่าชดเชย  มีการพูดโน้มน้าวให้

ข้อมูลเชิงบวกว่า  ชีวิตชาวบ้านจะดีขึ้น  ข่าวลือเร่ืองค่าชดเชยเริ่ม

หนาหูและลุกลาม  พูดกันว่าจะได้ค่าชดเชยครอบครัวละ 

500,000-900,000  บาท 

- ศูนย์วิจัยสังคม อนุภาคลุ่มนํ้าโขง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้

เข้าไปศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตเกษตรริมแม่นํ้าโขง  (เอกสารประกอบ

เวทีสาธารณะ:คนอุบลและสังคมไทยกับโครงการเขื่อนไฟฟ้ า

บ้านกุ่ม, 2551) 

23  มิถุนายน  

2551 

มีการจัดเสวนาเร่ือง “ประเทศไทยกับโครงการแม่นํ้าโขง : ความจริงที่

ต้องรู้” โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อแม่นํ้าโขงได้แสดงความห่วงใย

ในประเด็นการพัฒนาแม่นํ้าโขงท่ีจะมีการสร้างเข่ือนผลิตไฟฟ้ าถึง 8 เข่ือน 

รวมถึงเขื่อนปากชมและเขื่อนบ้านกุ่ม บริเวณชายแดนไทย-ลาว ที่จังหวัด

เลย และจังหวัดอุบลราชธานี เพราะจะเป็นการทําลายแม่นํ้าโขงซ่ึงมีระบบ

นิเวศน์ซับซ้อน เป็นแหล่งอาหาร เส้นทางคมนาคมและความมั่นคงด้าน

อาหารของประชากรหลายประเทศ ให้กลายเป็นเพียงอ่างเก็บนํ้าเท่านั้น 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่พ่ึงพิง

ทรัพยากรธรรมชาติและการประมงนํ้าจืดจากปลาที่มีกว่า 1,000 ชนิด  

(สํานักข่าวไทย, 2551)10 

 

 

 

                                                           
10 ค้นวันท่ี 27  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.livingriversiam.org/mk/mek_n35.html 
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

10  กรกฎาคม  

2551 

นายนพดล  ปัทมะ  รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาออกจาก

ตําแหน่ง  (มนตรี  จันทวงศ์, 2551) 

18  กรกฎาคม  

2551 

มีการจัดเวทีชาวบ้าน ท่ีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย

มีชาวบ้านตามุยมาร่วมพูดคุย  (จากการสัมภาษณ์อาจารย์สุรสม  กฤษณะ

จูฑะ) 

กรกฎาคม 2551  - กรมที่ดินประกาศให้ชาวบ้านตําบลห้วยไผ่ ไปออก สปก.ท่ี

จังหว ัด 

- ข่าวลือเร่ืองเงินค่าชดเชย  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยจะได้เงินคนละ 1 

ล้านบาท   บ้างก็ว่า 10 ล้านชาวบ้านปากลาถูกเจ้าหน้าที่อุทยาน

เข้าไปทําลายต้นมะม่วงหิมมะพานท่ีปลูกในสวนจํานวน 300 ต้น  

พร้อมอ้างว่าหากมีปัญหาให้ไปฟ้ องใครก็ได้ ไม่กลัว   

(เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คนอุบลและสังคมไทยกับโครงการเขื่อน

ไฟฟ้ าบ้านกุ่ม, 2551) 

สิงหาคม 2551 - เจ้าหน้าที่ฝ่ ายปกครองบางคนที่ทํางานอยู่ในพื้นที่เหนือบริเวณท่ี

จะสร้างเขื่อน  โดยเฉพาะบริเวณที่จะถูกนํ้าท่วม ได้เข้ามาติดต่อ

ค้าขายที่ดินกับชาวบ้าน  ทั้งขอซื้อบางส่วนหรือขอค่านายหน้า

หากติดต่อผู้ซื้อได้ 

- นักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ลงไปจัดสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเข่ือนแก่

ชุมชน 

- ในพื้นที่ใต้เขื่อน มีการสร้างกระแสข่าวลือด้านลบต่อกลุ่ม

นักศึกษา  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นักข่าว  

นักพัฒนาเอกชน  ว่าเข้ามาปลุกปั่นในพื้นที่  เพื่อสร้างความ

วุ่นวายต่อรองผลประโยชน์   (เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ:คน

อุบลและสังคมไทยกับโครงการเข่ือนไฟฟ้ าบ้านกุ่ม, 2551) 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

สิงหาคม  2551 

(ต่อ) 

ทีมงานรายการ “ร่วมทุกขร่์วมสุข” รายการโทรทศัน์ที่จะออกอากาศทาง

เคเบิ้ลทีวแีละทีวีออนไลน์ไดล้งพื้นที่สามหมู่บา้นเพื่อเก็บขอ้มูลการจดัทาํ

เวทีบาํบดัความทุกข์ส่งเสริมความสุขให้กบัชาวบา้นซ่ึงเป็นการทาํงาน

ภายใตโ้ครงการพฒันาการส่ือสารและเครือข่ายนกัส่ือสารสุขภาวะไดรั้บ

ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.)โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้ชุมชนร่วมคิดร่วมเสนอปัญหาทางออก

ในการแกไ้ขปัญหาและยงัเป็นการรวบรวมขอ้มลูเพือ่เป็นประโยชน์ต่อสุข

ภาวะของชุมชน ทีมงานรายการร่วมทุกข์ร่วมสุขได้เลือกพื้นที ่สาม

หมู่บา้นเป็นกลุ่มเป้าหมายภายใน อาํเภอโขงเจียม ก็คือ บา้นคนัท่าเกวียน 

บา้นทุ่งนาเมืองและบา้นปากลา 

         นายพลอย จอมแสง ชาวบา้นคนัท่าเกวียน อายุ 66 ปี มีอาชีพประมง

เป็นอาชีพหลกั เล่าถึงความเป็นอยู่ของตนว่า มีอาชีพประมงมาตั้งแต่รุ่น

พ่อแม่และเป็นคนในพื้นที่แท้ๆถือได้ว่าทาํมาหากินกับนํ้ าโขงมาโดย

ตลอด  ไม่นานมาน้ีก็ไดย้ินข่าวเร่ืองที่เขามาสร้างเขื่อนรู้สึกกงัวลเพราะที่

ผ่านมามีปัญหาเร่ืองที่ดินทบัซ้อนกบัเขตอุทยานฯ พื้นที่ทาํกินน้อยจึงยึด

อาชีพประมง ถ้าให้พูดก็คงคดัค้าน ไม่อยากให้สร้างเขื่อน แต่ถึงบอก

ไม่ใหส้ร้างอยา่งไรเขาก็คงไม่ฟังเพราะตนเป็นคนส่วนนอ้ยของอาํเภอโขง

เจียมเท่านั้น เปรียบไปก็เหมือนยกัษ์เหยียบปากนก คนส่วนน้อยจะไปสู้

กบัคนส่วนใหญ่ไดอ้ย่างไร แมจ้ะมีคนบอกให้ไปประทว้งเหมือนเข่ือน

ปากมูลก็ไม่รู้จะทาํอยา่งไร ถา้เกิดนํ้าท่วมก็ไม่รู้จะไปอยูท่ี่ไหนเพราะพื้นท่ี

ทีอ่ยูต่อนน้ีก็เป็นมรดก ใหไ้ปอยูที่อ่ื่นก็คงอยูไ่ม่ได ้ 

“เงินเป็นลา้นใชไ้ม่นานก็หมด แต่ที่ดินทาํไร่ทาํสวนกินไดต้ลอดชัว่ลูกชัว่

หลาน แล้วจะหาที่ดินอย่างนั้นไดที้่ไหน ทุกวนัน้ีอุทยานฯก็ไล่ออกจาก

พื้นท่ีอยูแ่ลว้ ถา้ฝากบอกรัฐบาลไดก้็ไม่อยากใหส้ร้างครับ เห็นถึงความ- 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

สิงหาคม  2551 

(ต่อ) 

-เจริญของบ้านเมืองอยู่แต่ไม่อยากหนีจากดินพ่อแม่ ถ้าจะสร้างจริง ๆ 

ไม่ให้นํ้ าท่วมบา้นจะไดไ้หม ถา้ท่วมแลว้ก็หมดทุกส่ิงทุกอยา่ง รู้ถึงความ

เจริญแต่ตอ้งคิดถึงชาวบา้นวา่จะมีชีวิตอยูไ่ดห้รือไม่ได”้ นายพลอยกล่าว  

(สุมาตร ภูลายยาว, 2551)11 

1-2  สิงหาคม  

2551  

มีการจดัเวที “เขื่อนแม่นํ้ าโขงและสถานการณ์พลงังานในประเทศไทย” 

วนัท่ี 1-2 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จดัโดยศูนยว์ิจยั

สังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

(พฤกษ ์เถาถวลิ, 2551)12 

7  สิงหาคม 2551 คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี นาํโดย นายยอด

ยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุบลราชธานี 

ตลอดจนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี กวา่ 30 คน 

จากเขตเลือกตั้งทั้งหมด 42 เขตเลือกตั้ง เดินทางไปยงั บา้นท่าลง้ ตาํบล

หว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ทั้งน้ีเพือ่ติดตามสถานการณ์

และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาล นายสมคัร 

สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เตรียมศึกษาและจะทาํการก่อสร้างเขือ่นกั้นลาํ

นํ้ าโขงบริเวณ บา้นกุ่ม – บา้นท่าลง้ ตาํบลห้วยไผ ่อาํเภอโขงเจียม ซ่ึงเป็น 

1 ใน 3 เข่ือนในลาํนํ้าโขง ท่ีรัฐบาลชุดน้ีเตรียมจะสร้างข้ึน   

นายสมร ละครวงษ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5 บา้นท่าลง้ ตาํบลห้วยไผ่ อาํเภอโขง

เจียม กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช มีนโยบายว่าจะสร้าง

เข่ือนกั้นลาํนํ้าโขงบริเวณบา้นกุ่ม-บา้นท่าลง้ ตาํบลหว้ยไผ ่อาํเภอโขงเจียม 

จนถึงปัจจุบนั ยงัไม่มีหน่วยงานใดเขา้มาช้ีแจงต่อประชาชนอย่างเป็นลํ่า

เป็นสันว่า โครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดข้ึนจะเป็นไปในทิศทางใด จะ

ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีเช่นไร นํ้าจะท่วมพื้นท่ีมากแค่ไหน  

 

                                                           
11 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=304810 
12 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จากhttp://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category=article&No=6528 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

7  สิงหาคม 2551  

(ต่อ) 

และจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างไรหลงัการสร้าง ขณะเดียวกัน

หลังมีข่าวการเตรียมการก่อสร้างเขื่อนชาวบา้นในชุมชนเร่ิมเกิดความ

แตกแยก เน่ืองจากปัญหาการแบ่งปันที่ดิน และเอกสารสิทธ์ิที่ยงัคาราคา

ซงัอยูก่บัทางราชการยงัไม่แลว้เสร็จ หากมีการเวนคืนที่ดินจริงอาจทาํให้

ราษฎรบางรายเสียผลประโยชน์และบางแห่งเป็นพื้นที่ทบัซ้อนเจา้ของ

หลายราย จึงทาํให้เกิดการโตแ้ยง้และแตกแยกกนัทั้งในหมู่เครือญาติและ

รายอื่นๆ ดังนั้นจึงอยากให้ทางการได้ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงให้

ชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไรกับโครงการที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ี และ

ชาวบา้นจะไดห้รือจะเสียผลประโยชน์ต่อการทาํมาหากินอยา่งไรบา้ง  

 นายเหลาคาํ ขยนัการ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 บา้นตามุย ตาํบลห้วยไผ่ อาํเภอ

โขงเจียม กล่าววา่ คนไดรั้บทราบขอ้มูลจากบริษทัผูรั้บเหมาจะสร้างเขื่อน

ดังกล่าวว่าทางรัฐบาลจะให้ผู ้ รับเหมาเข้ามาก่อสร้างจริง แต่สําหรับ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัชาวบา้นหรือไม่นั้น ทางบริษทัผูรั้บเหมาเองก็ไม่

มีขอ้มูลและไม่ทราบวา่ทางรัฐบาลจะดาํเนินการอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ซ่ึง

โดยส่วนใหญ่แลว้ชาวบา้นตอ้งการให้มีการเขา้มาช้ีแจง ไม่อยากให้เกิด

ความคลุมเครือและคิดไปเองต่างๆ นาๆ ของชาวบา้น โดยเฉพาะหากมี

การก่อสร้างจริง จะกระทบกบัชาวบา้นมากน้อยแค่ไหนและชาวบา้นจะ

ไดรั้บค่าชดเชยอย่างไร เพราะเท่าที่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนสูงราว 

20-30 เมตร จากระดบัแม่นํ้ าโขง ซ่ึงกรณีการก่อสร้างหากก่อสร้างเหนือ

บา้นท่าล้งข้ึนไป ชาวบา้นท่าลง้ บา้นกุ่มก็จะอยู่ใตเ้ข่ือน หากมีอุบติัเหตุ

หรือลมพายุอย่างที่เคยเกิดข้ึนในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้เขื่อนแตกจะ

ทาํให้ชาวบา้นตายกนัหมด ซ่ึงหากจะมีการก่อสร้างจริงก็อยากให้รัฐบาล

คิดถึงเ รื่อง น้ีด้วย  เพราะชีวิตคนแม้จะปริมาณน้อยแต่ทุกชีวิตก็ มี

ความหมายเท่าเทียมกนั (ไกดอุ์บล, 2551)13 

 

                                                           
13 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม 2554  จาก  http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s_id=11&d_id=11 
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

10  สิงหาคม  

2551  

นายพานิช  พงศ์พิโรดม  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงานได้ชี้แจงถึงประเด็นของการดําเนินการของทั้งสองบริษัทผ่าน

หนังสือพิมพ์มติชนว่า 

“รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการลงนามใน MOU   

ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย  เร่ืองความร่วมมือในการพัฒนา

พลังงานไฟฟ้ าระหว่าง 2 ประเทศ เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2551  โดยจะ

สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ไฟฟ้ าพลังนํ้าฝายบ้านกุ่ม  ซ่ึงใน  MOU ดังกล่าว  ไม่ได้มีการมอบหมาย

ให้เอกชนรายใดเป็นผู้ดําเนินการศึกษาโครงการ”  (มนตรี  จันทวงศ์, 

2551) 

11  สิงหาคม  

2551 

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงต่อคณะ

อนุกรรมาธิการทรัพยากรนํ้า  ประจําวุฒิสภา  สรุปประเด็นสําคัญ ได้ดังนี้ 

1.  ปัจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้

มอบหมายให้บริษัท อิตาเลียนไทย  ดีเวลล็อปเมนต์  จํากัด 

(มหาชน)  เป็นภาคเอกชนผู้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

ส่วนในกรณีของรัฐบาลไทยยังไม่ได้มอบหมายให้เอกชนรายใด

ทําการศึกษาความเป็นไปได้  

2.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ยุติการ

ดําเนินการในโครงการเขื่อนบ้านกุ่มไว้ก่อน  เพื่อให้เป็ นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรีและยังมิได้เปิ ดเผยรายงานการศึกษาฯให้แก่ผู้ใด  

ด้วยเกรงว่าจะเกิดความได้เปรี ยบ/เสียเปรียบกันระหว่างเอกชนท่ี

เข้ามาดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

3. โครงการเขื่อนบ้านกุ่มยังไม่ได้ระบุเป็นโครงการในแผนพัฒนา

กําลังการผลิตไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย  
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

11  สิงหาคม  

2551 (ต่อ) 

4. หากบริษัทอิตาเลียนไทย  ดีเวลล็อปเมนต์  จํากัด (มหาชน)  

ดําเนินการ  “สํารวจพื้นที่  สํารวจลํานํ้าและปักหมุดระดับนํ้า  

สอบถามประชาชน  และเริ่มเจรจาต่อรองเกี่ยวกับค่าชดเชยกับ

ประชาชนผู้รับผลกระทบ”  ดังกล่าวจริง ก็ถือเป็นการดําเนินการ

โดยพลการ  (มนตรี  จันทวงศ์, 2551) 

14  สิงหาคม  

2551  

นายเตช  บุนนาค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบกระทู้

ถามสดของสภาผู้แทนราษฎร เร่ืองโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าฝายบ้านกุ่ม  

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. โครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าฝายบ้านกุ่มเป็นหน่ึงโครงการความ

ร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ าระหว่างไทย-ลาว  ภายใต้การลงนาม

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้ าตั้งแต่ปี  2536  ถึงปัจจุบัน  ประเทศไทยตกลงรับซื้อไฟฟ้ า

จากลาวรวม 7,000  เมกะวัตต์ 

2. โครงการไฟฟ้ าในลาวที่สร้างเสร็จ  กําลังก่อสร้าง และได้ตกลง

ในเบื้องต้นแล้ว   มีกําลังการผลิตรวม  5,494  เมกะวัตต์ 

3. ปี  2548  และ 2550  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน (พพ.)  กระทรวงพลังงาน ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าฝายบ้าน

กุ่ม (จังหวัดอุบลราชธานี) และฝายปากชม (จังหวัดเลย) 

4. การลงนามบันทึกความเข้าใจฯกับรัฐบาลลาว  ยังมิได้ตัดสินใจว่า

จะดําเนินการโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าฝายบ้านกุ่มหรือไม่  การ

มอบหมายให้ภาคเอกชนเข้ามาทําการศึกษาความเป็ นไปได้นั้น  

ภาคเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดและไม่มี

เง่ือนไข 
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

14  สิงหาคม  

2551 (ต่อ) 

5. หากรัฐบาลตัดสินใจดําเนินการก็จะต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย

ของไทยที่เกี่ยวข้องได้แก่  รัฐธรรมนูญมาตรา 57,67,190, 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2535  และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้า

ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 2535  รวมทั้งความตก

ลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้แม่นํ้าโขง 

6. การสนับสนุนให้บริษัทอิตาเลียนไทย  ดีเวลล็อปเมนต์  จํากัด 

(มหาชน)  และบริษัท  Asiacorp Holdings  Ltd.  เข้ามา

ทําการศึกษา เป็นข้อเสนอของรัฐบาลลาว  ซ่ึงรัฐบาลไทยไม่

ขัดข้อง  เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนไทยเข้าไป

ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน  และพิจารณาเห็นว่ามิได้มีเงื่อนไข

ผูกพันรัฐบาล  ทั้งในด้านงบประมาณและการดําเนินโครงการใน

ระยะต่อไป  (มนตรี  จันทวงศ์, 2551)14 

15  สิงหาคม  

2551 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิ ดประชุมสมัยสามัญ สมัย

ท่ีสอง ป ร ะ จ ํา ปี  2551 ครั้งที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานพลังงาน

ภูมิภาคท่ี 7 อุบลราชธานี  ในฐานะตัวแทนของกระทรวงพลังงานเข้าชี้แจง

กรณี การก่อสร้างฝายขั้นบันไดแม่นํ้าโขงว่าขณะนี้การดําเนินการใดๆ  

เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่จะดําเนินการต่อว่าจะให้

หน่วยงานใดดําเนินการ  หลังจากได้เจรจาทําข้อตกลงกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สปป.ลาวได้ให้

บริษัทเอกชนของไทย  2  บริษัท  ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเสนอให้

รัฐบาลลาวพิจารณา  ส่วนไทยยังไม่ได้มอบหมายหรือคัดเลือกเอกชนราย

ใดมาทําการศึกษาแต่อย่างใด  ต้องรอให้กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานเดียวท่ีจะเป็นผู้สั่งการต่อ  (มนตรี  จันทวงศ์, 2551)15 

 

                                                           
14 มนตรี  จันทวงศ์  อ้างอิงจาก  ข่าวสารนิเทศ  กราสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ ท่ี 422/2551  วันท่ี 14  สิงหาคม 2551 
15 ค้นวันท่ี 26  สิงหาคม 2551  จาก  www.ubon.go.th/news/detail.php?id=1059   
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

20-22  สิงหาคม  

2511 

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่  และมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเร่ืองเขื่อน

บ้านกุ่มท่ีบ้านตามุย  (จากการสัมภาษณ์อาจารย์สุรสม  กฤษณะจูฑะ) 

21  สิงหาคม  

2551  

การศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมธิการศึกษาตรวจสอบโครงการไฟฟ้ า

พลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิ

บาล  วุฒิสภา  และได้เชิญผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ณ  

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ใน

ท่ีประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีและการดําเนินการของ

บริษัทอิตาเลียนไทย  คือ 

- นายชวน  ศิรินันท์พร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ระบุว่า

ปลายเดือนมิถุนายน  มีตัวแทนจากบริษัทอิตาเลียนไทย  พร้อม

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี  11  มีนาคม  2551  มาขอให้ทางจังหวัด

ช่วยประสานไปยังอําเภอและหน่วยงานต่างๆเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการศึกษาสํารวจ  ซ่ึงทางผู้ว่าฯได้ท้วงติงกลับไปว่า  

ตามขั้นตอนปกติ  กระทรวงเจ้าของเร่ือง คือ กระทรวงพลังงาน

จะต้องแจ้งมาอย่างเป็นทางการ  และจังหวัดได้ทําจดหมายถาม

ความชัดเจนในกรณีดังกล่าวต่อกระทรวงพลังงาน  เมื่อวันท่ี  13  

สิงหาคม 2551  แต่จนถึงวันนี้  ทางจังหวัดยังไม่ได้รับคําตอบจาก

กระทรวงพลังงาน 

- นายสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาพลังงาน  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กล่าวว่า  

ปัจจุบันกรมฯได้หยุดการศึกษาโครงการเร่ืองฝายบ้านกุ่มทั้งหมด  

ต ั้งแต่มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 11 มีนาคม  2551  มอบหมายให้

เอกชนศึกษาความเป็นไปได้และปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้

มอบหมายให้บริษัทใดเป็นผู้ทําการศึกษา  ในส่วนของกรม- 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดบัเหตุการณ์ 

21  สิงหาคม  

2551 (ต่อ) 

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน จะรอคาํสั่งจากกระทรวงใน

เร่ืองบทบาทหน้าที่สําหรับโครงการน้ีอย่างเป็นทางการ แต่จะยงัศึกษา

ความเป็นไปไดต่้อสาํหรับโครงการฝายปากชม  การให้เอกชนเป็นผูศึ้กษา

อาจเกิดการบิดเบือนตวัเลขดา้นผลกระทบหรือดา้นค่าลงทุนหรือการแบ่ง

ผลประโยชน์  นอกจากน้ีมติคณะรัฐมนตรีท่ีมอบหมายให้ภาคเอกชนเป็น

ผูศึ้กษานั้น ในส่วนของไทยตอ้งดูในเร่ืองความถูกตอ้งกบัระเบียบพสัดุ

การจดัซ้ือจดัจา้งด้วย  เพือ่ป้องกนัความผูกพนัต่อเน่ืองระหว่างบริษทัที่

กาํลังเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ในขณะน้ี  กับการได้รับสัมปทานใน

อนาคต  (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551) 

21  สิงหาคม  

2551 

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือตอบกลับ

จงัหวดัอุบลราชธานี (ท่ีพน.0506/42005) ยืนยนัว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2551 ให้ภาคเอกชนเป็นผูศึ้กษาความเป็นไปได้ ซ่ึง

รวมถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบั EIA ดว้ย ดงันั้น พพ.จึงไม่ไดเ้ ป็น

ผูด้าํเนินการศึกษาต่อในโครงการน้ี  (มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551) 

22  สิงหาคม  

2551 

นายเตช บุนนาค รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ ตอบกระทูข้อง

นายประสาร มฤคพิทกัษ์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหาแทนนายกรัฐมนตรีใน

เร่ืองโครงการสร้างฝายกั้นแม่นํ้าโขงท่ายแดนไทย-ลาว วา่ บริษทัอิตลัไทย

และเอเชียคอรปโฮลด้ิงท่ีเขา้มาศึกษาความเป็นไปไดน้ั้น  รัฐบาลลาวเป็นผู ้

เสนอเพราะเคยลงทุนในลาวหลายโครงการและประสบความสําเร็จ จึง

ไดรั้บความน่าเช่ือถือ โดยไม่มีเง่ือนไขผกูพนั  ขณะน้ีรัฐบาลไทยและลาว

ยงัไม่ไดต้ดัสินใจวา่จะสร้างฝายบา้นกุ่มหรือไม่  หากปรากฎวา่โครงการ

เป็นไปได้  รัฐบาลทั้ งสองประเทศจึงจะตัดสินใจ ตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญทุกประการ(มนตรี  จนัทวงศ,์ 2551)16 

 

 

                                                           
16 มนตรี  จนัทวงศ ์ อา้งอิงจาก  มติชนรายวนั  23 สิงหาคม 2551  ปีท่ี 31  ฉบบัท่ี 11123 
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

24  สิงหาคม  

2551 (ต่อ) 

นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  กล่าวในรายการสนทนาประสา

สมัคร ในเร่ืองเขื่อนบ้านกุ่ม สรุปสาระสําคัญ คือ   “เราจะทํา  ตกลงกัน

แล้วนะ  ลาวกับไทยตกลงจะทําเหมือนฝายกลางแม่นํ้า  ถ้าจีนทําได้  เราก็

ทําได้  ยกขึ้นมา 18 เมตร  นั่นแสดงว่าแถวนั้นฝั่งสูงขึ้นมาแล้ว  จะยกนํ้า

ขึ้นมาสูงกว่าที่เคยเป็น 18 เมตร  แล้วถอยหลังลงไป 110 กิโลเมตร  น่ี

เท่ากับแม่โขงจะเก็บนํ้าไว้  แล้วเราอย่างไร   เราก็ปล่อยเลย  ปล่อยเป็นท่อ  

จํานวน 10 กว่าท่อ  ลงไปก็ทําไฟ   นํ้าแม่นํ้าโขงก็จะลงไปเหมือนเคย  

แล้วนํ้าที่จะเก็บอยู่  จะได้เข้ามาบ้านเรา  คิดแล้วครับ  ทําแล้ว  ตกลงไหม  

ตกลงกันแล้วครับ 2 ประเทศ  เซ็น MOU กันเรียบร้อยแล้ว  เท่านั้นครับ  

ตกลงกันเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ฝ่ าย  ก็จะดําเนินการ  ถ้าสําเร็จเรียบร้อยก็จะ

ลองทํา  ไม่เรียก Dam  เรียกว่า เป็นเหมือนลีวี่ (Levee)  เหมือนกับการกั้น

น ํ้า ไ ว ้”  (มนตรี  จันทวงศ์, 2551) 

28  สิงหาคม  

2551 

ศูนย์ข่าวประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ได้นําเสนอข่าวออนไลน์

เกี่ยวกับความคิดเห็นชาวบ้านในเร่ืองเข่ือนบ้านกุ่ม 

- นายทองรือ ใต้โพธิ์ ชาวประมง บ้านตามุย ตําบลห้วยไผ่ อําเภอ

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตนทําอาชีพประมง

มาแล้วกว่า 30 ปี  ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนที่น่ี โดยวันหน่ึง จะ

สร้างรายได้ต่อวัน ไม่ต่ํากว่า 200 บาท ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้วันละ 

1,000 บาท ส่วนเวลาหาปลาจะเป็นช่วงเช้าและเย็น สําหรับปลาท่ี

หามาได้ก็จะมีที่รับซื้อทุกวัน นอกจากนั้นก็จะทําเกษตรตามริม

แม่โขง เช่น ปลูกผัก ปลูกมัน ปลูกฝ้ าย ขาย   ถ้าเกิดมีการสร้าง

เขื่อนที่บ้านกุ่ม ตนคิดว่า คงไม่รู้ว่าจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนและไม่รู้

ว่าบ้านที่ตนอาศัยอยู่ปัจจุบันจะถูกนํ้าท่วมหรือเปล่า ที่สําคัญการ

ทําประมงคงหาปลาได้ยาก จากที่เคยได้เงินจากการหาปลา คงได้

น้อยลงหรือไม่มีเลย  
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

28  สิงหาคม  

2551  (ต่อ) 

- พ่อใหญ่แล้ง รบโพธิ์ ชาวบ้านบ้านผาชัน ตําบลสําโรง อําเภอโขง

เจียม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เคยทําอาชีพประมงมาแล้วไม่

ต ่ํากว่า 40 ปี  ซ่ึงเป็ นอาชีพหลักของคนริมโขง ถ้าเกิดการสร้าง

เขื่อนตนคงไม่รู้ว่าจะไปทําอาชีพอะไรและคงจะคัดค้านเกี่ยวกับ

การสร้างเข่ือนบ้านกุ่ม  

- นางบุญเรือน ใต้โพธิ์ อายุ 52 ปี  อาชีพแม่ค้าปลา บ้านคันท่า

เกวียน ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

กล่าวถึง การทําอาชีพแม่ค้าว่า ตนทํามาแล้วกว่า 20 ปี  ส่วนใหญ่ก็

จะรับซื้อปลาแม่นํ้าโขงภายในหมู่บ้าน ซ่ึงมีชาวบ้านในชุมชน

นํามาขายให้ สําหรับตลาดที่มาซื้อ ส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้ามาจาก

ตัวอําเภอโขงเจียม ซ่ึงบางวันก็ได้ไม่น้อยกว่า 200 บาท 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการสร้างเขื่อนบ้านกุ่มว่า ถ้าเกิดสร้าง

เขื่อนจริง คงไม่มีที่อยู่และไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรและ

ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนดังกล่าว  (ศูนย์ข่าวประชาสังคม 

จังหวัดอุบลราชธานี, 2551)17 

30  สิงหาคม 

2551 

ผู้ส่ือข่าวได้ลงพื้นที่พร้อมนักศึกษา สาขาพัฒนาสังคม คณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่บ้านสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดเวที

แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม ซ่ึง

นักศึกษาได้ชี้แจง ท่ีมาท่ีไปของโครงการ และผลกระทบท่ีจะได้รับในการ

สร้างเขื่อนบ้านกุ่มให้กับชาวบ้านได้ทราบ เช่น ผลกระทบด้านการ

ท่องเที่ยว อาชีพประมง การทําเกษตรริมโขง  นอกจากนี้ ยังได้เชิญ นาย

สมเกียรติ พ้นภัย หน่ึงในแกนนําเขื่อนปากมูล มาพูดถึงเร่ืองการเรียกร้อง

สิทธิของชาวบ้าน และผลกระทบจากการสร้างเข่ือนปากมูลท่ีทางรัฐ- 

 

                                                           
17 ค้นวันท่ี  29 สิงหาคม  2554  จาก  http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category=knowlege&No=4747 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

30  สิงหาคม 

2551  (ต่อ) 

 -รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาให้ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีก็ยงัไม่ได้ตามที่ประชาชน

เรียกร้อง ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากชาวบา้นท่ีเขา้มาฟังเป็นจาํนวนมาก   

ดา้นนายอุทยั ไชยพนัโท ชาวบา้นสองคอน ไดก้ล่าวในรายการสภาไท

บา้นวา่ อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาให้ขอ้มูลแก่ชาวบา้น ดว้ยความ

เป็นจริง ไม่ใช่โกหกเพียงคาํพูดเท่านั้น และอยากให้ตวัแทนที่รับผิดชอบ

โครงการเขื่อนบา้นกุ่มน้ี ไปนาํเสนอ ว่าผลได้ผลเสียที่จริง เป็นอย่างไร  

แล้วมีการปกปิดข้อมูลเร่ืองอะไรหรือไม่ ซ่ึงตอนน้ีชาวบ้านก็ได้เพียง

เอกสารทางรัฐที่ส่งมาให้เกี่ยวกบัผลกระทบเท่านั้น แต่ยงัไม่เห็นว่า ทาง

รัฐบาลจะแกปั้ญหาอยา่งไร (ชีพจรอีสาน, 2551)18 

1 กนัยายน  2551 นายพรชยั โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี ให้

สัมภาษณ์ผูส่ื้อข่าวกรณีการสร้างเขื่อนในลาํนํ้ าโขงทีบ่า้นกุ่มว่า กรณีการ

เตรียมสร้างเขื่อนบ้านกุ่มของรัฐบาล ตนได้รับทราบจากส่ือและส่วน

ราชการ รวมทั้งสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานีไดน้าํคณะ

ลงพื้นที่บา้นท่าลง้ อาํเภอโขงเจียม เพือ่ดูขอ้เท็จจริงในพื้นท่ี ซ่ึงก็ยงัไม่มี

ความชดัเจนนกั ทั้งเร่ืองความสูงของเข่ือนท่ีจะสร้าง ผลกระทบท่ีชาวบา้น

จะไดรั้บ รวมทั้งแบบแปลน นอกจากน้ีการทาํเอ็มโอยรูะหวา่งไทย-ลาว ก็

ยงัไม่รับทราบรายละเอียด ผลการศึกษาโครงการในภาพรวมก็ยงัไม่แน่ชดั 

ซ่ึงตนยืนยนัวา่เร่ืองน้ีไม่ไดค้ดัคา้นหรือเห็นดว้ยกบัโครงการก่อสร้าง แต่

เกรงว่าหากสร้างแลว้จะเกิดปัญหาเหมือนกบัสองเขื่อนที่มีข้ึนในจงัหวดั

อุบลราชธานีหรือไม่ จึงอยากรู้วา่ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัประชาชน และ

รวมทั้งแนวทางการแกไ้ขจะมีมากน้อยขนาดไหน  (องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัอุบลราชธานี, 2551)19 
 

 

 

                                                           
18 คน้วนัท่ี 27  สิงหาคม 2554  จาก  http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category=news&No=4907 
19 คน้วนัท่ี 27  สิงหาคม 2554  จาก  http://www.ubon.go.th/news/detail.php?id=1179 



266 

 

 

ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

6  กนัยายน  2551 ศูนยว์ิจยัสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีและสํานกั

ยุทธศาสตร์ลุ่มนํ้ าโขง มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี ร่วมกนัจดัเวที

สาธารณะ: “คนอุบลและสังคมไทยกบัโครงการเขื่อนไฟฟ้าบา้นกุ่ม” ณ 

โรงละคร อาคารศูนยศิ์ลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและรับฟังเสียงจากชุมชน

ที่จะไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม ซ่ึงมีผูใ้ห้ความสนใจเขา้

ร่วมเวทีประมาณ 400 คน ร่วมดว้ยอาจารยช์าญวิทย ์ เกษตรศิริ, นายไกร

ศกัด์ิ ชุณหะวณั รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย,์ นายวิฑูร เพิ่มพงศาเจริญ 

จากมูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ, ดร.ชวลิต วิทยานนท ์ผูเ้ช่ืยวชาญปลา

นํ้าจืด   

ซ่ึงนายสังขท์อง อินทอง ชาวบา้นบา้นผาชนั ไดแ้สดงความวิตกวา่ หากมี

การสร้างเขื่อนบ้านกุ่มจริง จะเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริม

แม่นํ้ าโขงเป็นอย่างมาก รวมทั้งหมู่บ้านของตนซ่ึงมีรายได้จากการทาํ

เกษตรริมโขงและประมงปีละ 2-3 ล้านบาท จึงอยากฝากหน่วยงาน

ราชการว่า แค่มีข่าวจะสร้างเขื่อนบา้นกุ่มก็ทาํให้ชาวบา้นแตกแยก และ

ไดรั้บผลกระทบทางจิตใจแลว้ อยากใหมี้การช้ีแจงขอ้เทจ็จริงกบัชาวบา้น 

นายเรืองประทิน เขียวสด อาจารยโ์รงเรียนบา้นสองคอนระบุว่า แมใ้น

ปัจจุบันจะยงัไม่มีการสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม แต่ชุมชนริมนํ้ าโขงก็ได้รับ

ผลกระทบจากการปล่อยนํ้าของเข่ือนในจีนซ่ึงทาํให้นํ้ าข้ึนลงอยา่งรวดเร็ว

อยู่แลว้ โดยเมือ่สิบวนัที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในลุ่มนํ้ าโขงของประเทศไทย

เลย แต่ก็นํ้าข้ึนอยา่งมากจนแทบท่วมบา้น พอจีนปิดประตูเข่ือนนํ้ าก็ลดลง

อย่างรวดเร็ว ตนจึงเห็นวา่ ในอนาคตศาลโลกอาจจะตอ้งระเบิดเขื่อนทุก

เขื่อนในแม่นํ้ าโขง เพราะสร้างมาแล้วจะท่วมบ้านเรือนเสียหายหมด

(ประชาไท, 2551)20   

 

                                                           
20 คน้วนัท่ี 27  สิงหาคม 2551  จาก  http://www.prachatai.com/journal/2008/09/18058 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

7  กนัยายน  2551 เหล่านกัวชิาการและนกัการเมือง อาทิ ดร.ชวลิต วิทยานนท ์นายไกรศกัด์ิ 

ชุณหะวณั รวมทั้งเครือข่ายชาวบา้น และเครือข่ายคนฮกันํ้ าโขง ไดพ้ากนั

ล่องเรือของกองทพัเรือ โดยชุดลาดตระเวน สถานีเรือโขงเจียม สํารวจ

พื้นท่ีในรายงานระบุไว ้110 กิโลเมตร ตั้งแต่ อาํเภอโขงเจียมไปจนถึง 

อาํเภอเขมราฐ ที่กาํลังจะกลายเป็นอ่างเก็บนํ้ าถ้าเขื่อนเกิดข้ึน  (มติชน

รายวนั, 2551)21 

13  กนัยายน  

2551 

อาจารยแ์ละนกัศึกษาวชิาวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ลงพื้นที ่บ้านตามุยและบ้านท่าล้งเพื ่อ

สังเกตการณ์และตรวจสอบหมุดบริเวณที่จะสร้างเป็นสันเขื่อน  (ผูว้ิจยั

เป็นหน่ึงในนกัศึกษาท่ีลงพื้นท่ี) 

14  กนัยายน  

2551 

นายสังข์ทอง อินทอง ชาวบา้นผาชัน ไดใ้ห้สัมภาษณ์ผูส่ื้อข่าวว่า เฉพาะ

บา้นผาชนัมีพื้นที่ปลูกพืชบนหาดทรายในแม่นํ้ าโขงประมาณ 21 ไร่ เช่น 

ฝ้าย ขา้ว ถัว่ลิสง เฉพาะถัว่ลิสงชุมชนของผม มีรายไดไ้ม่ต ํ่ากวา่ 2-3 ลา้น

บาทต่อปี สร้างรายไดใ้ห้แต่ละครอบครัว 20,000 บาทต่อปี ถา้สร้างเขื่อน

รายไดต้รงน้ีจะสูญไป แต่ส่ิงที่ประเมินค่าไม่ได ้คือ เกาะแก่ง ผาชนั และ

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มนัมีคุณค่าทางจิตใจ ถา้ทาํเขือ่นทรัพยากรเหล่าน้ี

ใครจะหาอะไรมาทดแทน  

“ผมอยู่ที่น่ีมาแต่ไหนแต่ไร ผูเ้ฒ่ายงับอกผมว่า เราอยู่ที่น่ีบ่รวย บ่จน บ่มี

หน้ี พออยู ่พอกิน รัฐไม่ช่วยอะไรเราเลยก็ไม่เป็นไร ขอแค่อยา่สร้างเข่ือน

ก็พอและตอ้งช้ีแจงขอ้เท็จจริงเร่ืองน้ีให้เร็วท่ีสุด” นายสังขท์องกล่าว  (มติ

ชนรายวนั, 2551)22 

 

 

 

 

                                                           
21 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.livingriversiam.org/mk/mek_n69.html 
22 อา้งแลว้ 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

25-27  กนัยายน  

2551 

คณะกรรมาธิการแม่นํ้ าโขง (MRC) จัดงานประชุมเร่ืองการพฒันา

พลังงานไฟฟ้าบนแม่นํ้ าโขงสายหลัก ณ กรุงเวียงจันทน์ ถือเป็นการ

ประกาศเดินหน้าสร้างเขื่อนกั้นแม่นํ้ าโขงสายหลกัอยา่งเป็นทางการ โดย

รัฐบาลในลุ่มแม่นํ้ าโขงตอนล่างไดใ้ห้บริษทัเอกชนสัญชาติไทย มาเลเซีย 

เวยีดนาม รัสเซีย และจีน เดินหนา้ศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการสร้าง

เข่ือน 11 เขื่อนบนลาํนํ้ าโขง โดย 7 เขื่อนอยูใ่นประเทศลาว 2 เข่ือนบน

พรมแดนไทย-ลาว และอีก 2 เขือ่นในประเทศกมัพูชา  (พิชญ์ รัฐแฉลม้ 

ธวชัชยั ชาํนาญ และ คิมไชย สุขประเสริฐ, 2551)23 

27  กนัยายน  

2551 

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวสัดิการสังคม สภาผูแ้ทนราษฎร จัด

ประชุมเสวนาเวทีสาธารณะ “ผลกระทบจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าบา้นกุ่ม

และการให้สวสัดิการและการช่วยเหลือ” ที่หอประชุม อาํเภอโขงเจียม 

จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 300 คน ไดแ้ก่ 

1. ส่วนราชการจากส่วนกลางและจงัหวดัอุบลราชธานี  

2. ผูแ้ทนชุมชนจาก 5 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอโขงเจียม โพธ์ิไทร ศรีเมืองใหม่ 

นาตาล เขมราฐ  

3. ผูแ้ทนชุมชนในเขตเมืองอุบลราชธานี  

4. ผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสังคม  

5. สถาบนัวชิาการ  

6. นกัศึกษา  

7. ส่ือมวลชนจากส่วนกลางและจงัหวดัอุบลราชธานี  

8. ผูแ้ทนจากภาคเอกชน  

9. ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป   

โดยนายสายสมร ละครวง ผูใ้หญ่บา้นบา้นท่าลง้ ตาํบลห้วยไผ ่อาํเภอโขง

เจียม กล่าววา่ ท่ีผา่นมา มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงเขา้มาสาํรวจ- 

 

                                                           
23 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://prachatai.com/journal/2008/11/18945 
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ตารางแสดงลําดับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วันท่ี ลําดับเหตุการณ์ 

27  กันยายน  

2551 (ต่อ) 

ข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้าน   โดยเจาะหินและสํารวจร่องนํ้าลึกไปแล้ว    แต่

ปรากฏว่าขณะนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจน ประชาชนในพื้นท่ียังไม่ทราบว่าจะ

มีการก่อสร้างเขื่อนที่บริเวณใด จึงอยากให้ฝ่ ายที่สนับสนุนการก่อสร้าง

เขื่อนและฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วยหันหน้ามาคุยกันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูลอย่างรอบด้าน และนายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอําเภอโขงเจียม กล่าวว่า 

เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคมที่ผ่านมา อําเภอโขงเจียมได้แจ้งให้กํานัน-

ผู้ใหญ่บ้านทราบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนบ้านกุ่มแล้ว แต่จนถึง

ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลใดๆ จึงอยากให้ประชาชนใช้

วิจารณญาณในการตัดสินใจ  (มติชนออนไลน์, 2551)24

นอกจากนั้นในเวทีช่วงบ่ายยังมีการระดมความคิดเห็นของชาวบ้านที่มา  

สรุปได้ว่าสิ่งท่ีชาวบ้านอยากรู้มากท่ีสุด 3 อันดับแรกในตอนนี้ก็คือ   

 

1. ชาวบ้านต้องการความชัดเจนจากทางภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่า

ในท่ีสุดแล้วจะมีการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มหรือไม่?   

2. ชาวบ้านต้องการข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน จากทางภาครัฐและ

อยากให้ภาครัฐลงมาทําประชาคมในพื้นที่ด้วยตนเอง เพราะ

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มาให้ข้อมูลกับประชาชนชาวโขง

เจียมแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นข้อมูลด้านลบมากกว่าทําให้ความคิด

ของชาวบ้านแตกแยกเป็น 2 ฝ่ ายทั้งฝ่ ายเอาและไม่เอาเข่ือน   

จะมีการออกเอกสารสิทธิ์ (นส3.) บริเวณพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ

ผาแต้มให้กับชาวบ้านหรือไม่  หากชาวบ้านได้รับผลกระทบจะชดเชย

หรื อไม่  อย่างไร?  (เสียงคนอีสาน, 2551)25 

5  ตุลาคม 2551 มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิตร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ ประชุมปรึกษาหารือกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น- 

 

                                                           
24 ค้นวันท่ี  27 สิงหาคม 2551  จาก  http://mblog.manager.co.th/phakri/500-8/ 
25 ค้นวันท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category=information&No=5849 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

5  ตุลาคม 2551 

(ต่อ) 

-วา่ดว้ย “การพฒันาลุ่มนํ้ าโขงอย่างย ัง่ยืน”  ท่ีหอ้งประชุมบวัทิพย ์1 ศูนย์

ศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี ประมาณ 

50 คน ประกอบไปด้วย นักวิชาการภาคอีสาน อาทิ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี , มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี , มหาสารคาม , ของแก่น 

, เลย และชาวบา้นในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม 

โดยชาวบ้านกล่าวว่า  ขณะน้ีชาวบ้านในพื้นที ่สับสนมากเพราะมี

หน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นทีไ่ปมาก ไม่ทราบว่าใครเป็นใคร ประสงค์อะไร 

เกรงจะพาไปม็อบ วอนหน่วยงานทีจ่ะลงไปให้ทาํหนงัสือถึงผูน้าํชุมชน

ใหช้ดัเจน  (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี, 2551)26 

13  ตุลาคม  2551 ผูส่ื้อข่าวมติชนรายงานจากบา้นตามุย ตาํบลห้วยไผ ่อาํเภอโขงเจียม ซ่ึงอยู่

ริมแม่นํ้าโขงวา่ บรรยากาศเป็นไปอยา่งคึกคกั เน่ืองจากในวนัออกพรรษา 

14 ตุลาคม ชาวบา้นได้จดังาน “ไหลเรือไฟ” ขณะเดียวกันในช่วงคํ่า ท่ี

บา้นตามุยยงัเป็นสถานท่ีชมบั้งไฟพญานาคซ่ึงเห็นชดัเจนท่ีสุดของจงัหวดั

อุบลราชธานี   ตลอดทั้งวนัชาวบา้นร่วมกนัทาํเรือไฟและเตรียมขา้วของ

เพื่อทาํบุญตกับาตร รวมถึงการลอยกระทง อยา่งไรก็ตาม บา้นตามุยยงัเป็น

พื้นท่ีท่ีจะไดรั้บผลกระทบรุนแรงที่สุดแห่งหน่ึงหากมีการสร้างเขื่อนบา้น

กุ่ม โดยจุดสร้างเขือ่นอยู่ห่างจากบ้านตามุยไปทางเหนือประมาณ 3 

กิโลเมตร   โดยนายวยั ป้องพิมพ์ ชาวบา้นตามุย อาชีพประมง กล่าวว่า 

หากมีการสร้างเขื่อนกั้นลาํนํ้ าโขงจริง เชื่อว่าจะไม่มีบั้งไฟพญานาคให้

เห็นอีก เพราะตอ้งระเบิดเกาะแก่งจาํนวนมาก ที่สําคญันํ้ าจะท่วมหมด 

ดงันั้นจึงไม่อยากใหโ้ครงการน้ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นปลาต่างๆ เช่น ปลาบึก 

ปลาเลิม ซ่ึงเป็นปลาขนาดใหญ่จะอยู่ไม่ได้ เพราะอาศัยอยู่ในนํ้ าไหล     

(ชีพจรอีสาน, 2551)27 

 

                                                           
26 คน้วนัท่ี  27  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.ubon.go.th/news/detail.php?id=1586 
27 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554 จาก  http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/showart.php?Category=news&No=6414 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

14  ตุลาคม  2551 นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองผูอ้าํนวยการสํานักงาน คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ (สช.)  กล่าวว่า ขณะน้ีทางมูลนิธิพิทกัษ์ธรรมชาติเพื่อ

ชีวิต (เนเจอร์แคร์) ได้เสนอเร่ืองขอให้ สช.มีส่วนสนับสนุนสิทธิด้าน

สุขภาพของชุมชน ที่ไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม ซ่ึงเป็น

เขื่อนขนาดใหญ่กั้นกลางแม่นํ้ าโขง ระหวา่งบา้นกุ่ม ตาํบลห้วยไผ ่อาํเภอ

โขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี กบับา้นกุ่มน้อย เมืองชะนะสมบูน แขวง

สาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงขณะน้ี

ขอ้มูลโครงการก่อสร้างเขื่อนยงัไม่ชดัเจน แต่การสร้างหรือไม่สร้างเขื่อน

ไม่ใช่เร่ืองที่เราจะตดัสินใจ  ขณะที่ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ

ชุมชนทอ้งถ่ินให้อยู่เย็นเป็นสุข คือ ส่ิงที่ สช.จะมาสนับสนุนให้เกิดข้ึน

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ ซ่ึงเป็นสิทธิดา้นสุขภาพของชุมชนทีต่อ้งถูกนาํมาใช ้

สาํหรับกรณีน้ี มีกฎหมายท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งคือมาตรา 5 วา่ดว้ยบุคคลมีสิทธิ

ดาํรงชีวติในส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อสุขภาพ และบุคคลมี

หน้าที ่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เ กิดส่ิงแวดล้อมและ

สภาพแวดลอ้มที่ดี มาตรา 10 วา่ดว้ยสิทธิรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผลดีผลเสียที่

จะเกิดข้ึน ซ่ึงการสร้างเขื่อนแห่งน้ี หน่วยงานรัฐก็ยงัไม่มีข้อมูลชัดเจน  

(ผูจ้ดัการรายวนั, 2551)28 

12-13 

พฤศจิกายน  

2554 

เวทีสาธารณะแม่นํ้ าโขง การประชุมนานาชาติ เร่ือง “เขื่อนแม่นํ้ าโขงสาย

หลัก-เสียงประชาชนข้ามพรมแดน”  ถูกจดัข้ึนด้วยความร่วมมือของ

มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โครงการแม่นํ้ าเพื่อชีวิต และ

เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื ่อแม่นํ้ าโขงทั้ งในภูมิภาคแม่นํ้ าโขงและ

นานาชาติ ท่ีหอ้งประชุมจุมภฏ-พนัธ์ุทิพย ์อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  โดยมีภาคประชาสังคม องคก์รประชาชน  

 

                                                           
28 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.measwatch.org/autopage/show_page.php?t=27&s_id=2855&d_id=2852 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

12-13 

พฤศจิกายน  

2554  (ต่อ) 

นกัวชิาการ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่มีบทบาทในการเสนอโครงการ

สร้างเขื่อน เขา้ร่วมกว่า 250 คน   (พิชญ์ รัฐแฉลม้, ธวชัชยั ชาํนาญ และ 

คิมไชย สุขประเสริฐ, 2551)29 

24-25  มกราคม  

2552 

มีการจดังานประเพณีตกัปลา สืบสานภูมิปัญญาต่อชะตาแม่นํ้ าของ ณ 

บริเวณท่าเรือปากบ้อง บ้านสองคอน ตาํบลสองคอน อาํเภอโพธ์ิไทร 

จงัหวดัอุบลราชธานี โดยชาวชุมชนสองคอน โรงเรียนบ้านสองคอน 

คณะกรรมการหมู่บา้น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เจา้หนา้ที่สถานี

อนา มัยส องค อน ร่วม กับโครง การข้าวปลา อาหารอีสานมั่นยืน 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โครงการส่ือชุมชนภาคอีสาน กลุ่มคนฮกันํ้ า

ของ และมูลนิธิฟ้ืนฟูธรรมชาติและชีวติ เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูประเพณีตกปลา

ดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาตั้งแต่ รุ่นพ่อแม่ปู่ ยา่ตายาย และเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม

การท่องเท่ียวชุมชนบา้นสองคอน (วารสารข่าวร่วมทุกขร่์วมสุข, 2552)30 

26  มีนาคม  2552 ชมรมนักข่าวส่ิงแวดล้อมได้จดังานเสวนาเร่ือง “MOU เข่ือนบา้นกุ่ม

ยกเลิกได้หรือไม่”  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2552)31 

18  มิถุนายน 

2552 

ประชาชนจากภูมิภาคแม่นํ้ าโขงและนานาชาติจาํนวน  23,110  คน  ร่วม

ลงนามผา่นทางโปสการ์ดเพือ่ปกป้องแม่นํ้ าโขง  โดยเสนอให้รัฐบาลของ

ประเทศภูมิภาคนํ้ าโขงทบทวนแผนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่นํ้ า

โขงสายหลกั  และแสวงหาทางเลือกในการตอบสนองความตอ้งการดา้น- 
 

 

 

 

                                                           
29 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://prachatai.com/journal/2008/11/18945 
30 คน้วนัท่ี  28  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.okubon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3309&catid= 

978:2009-10-30-07-35-19&Itemid=54 
31 คน้วนัท่ี 27 สิงหาคม 2554  จาก http://www.deqp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6211%3A2009-03-

27&catid=7%3A2010-02-04-06-14-10&Itemid=43&lang=en 



273 

 

 

ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

18  มิถุนายน 

2552  (ต่อ) 

-ไฟฟ้าทีย่ ัง่ยืนแทน  โดยมอบโปสการ์ด “ปกป้องแม่นํ้ าโขง” กว่าสอง

หมื่นแผน่ให้กบันายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ และไดส่้งสําเนา

ตัวอย่างโปสการ์ดไปยงัผูน้ําประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแม่นํ้ าโขงด้วย  

(แม่นํ้าโขงสายนํ้าแห่งชีวติ  แหล่งพึ่งพิงของชุมชน, 2554) 

28  กรกฎาคม 

2552 

มูลนิธิประชาสังคมจังหวดัอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มสหอาสา อาํเภอ

เขมราฐ และชุมชนบ้านดอนง้ิว ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวดั

อุ บ ล ร า ช ธ า นี  จั ด เ ว ที เ ส ว น า  “สิ ท ธิ ชุ ม ช น กั บ ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ” มีชุมชนจากอาํเภอนาตาล อาํเภอเขมราฐ อาํเภอโพธ์ิ

ไทร อาํเภอนํ้ายนื ประมาณ 300 คนเขา้ร่วม  ผูร่้วมเวทีเสวนาประกอบดว้ย 

นพ.นิรันดร์ พิทกัษว์ชัระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , นางสาวเปรม

ฤดี ดาวเรือง มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ ,อาจารยก่ิ์งกาญจน์ สํานวน

เย็น อาจารย์ประจาํ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , นาย

สมเกียรติ พน้ภยั ชาวบา้นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเข่ือนปากมูล , นายวรีะชยั 

ขนับุตรศรี รองประธานกลุ่มสหอาสา อาํเภอเขมราฐ ดาํเนินรายการโดย 

นายสุชยั เจริญมุขยนนัท ์ (ประชาไท, 2552)32 

26  กนัยายน  

2552 

มีการจดัเวทีสาธารณะเร่ือง “การพฒันาแม่นํ้ าโขงและการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพขา้มแดน”  ที่โรงแรมลายทอง จงัหวดัอุบลราชธานี  

โดยมี นพ.นิรันดร์ พทิกัษว์ชัระ กรรมการสิทธิมนุษยชน, นายอนุชา เพียร

ชนะ อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, นาย

แสง ภูไซ ผู ้อ ํานวยการสมาคมส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและชุมชนและ

ปัญญาชน สปป.ลาว  ซ่ึงโดยสรุปแลว้เป็นการหารือเก่ียวกบัผลกระทบ

ที่จะเกิดข้ึนจากโครงการเขื่อนบา้นกุ่มต่อคนสองฝ่ังโขง และแสดง

ความห่วงใยต่อการดาํเนินการของรัฐวา่ การดาํเนินโครงการใดๆ ตอ้ง- 

 

 

                                                           
32 คน้วนัท่ี  27  สิงหาคม 2554  จาก  http://prachatai.com/node/25244/talk 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

26  กนัยายน  

2552 (ต่อ) 

-ประเมินผลกระทบดา้นสิทธิสุขภาพและชีวิตของชุมชนซ่ึงใหญ่กวา่การ

ประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยกลไกรัฐตอ้งเคารพศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษยด์ว้ย  (มติชนออนไลน์, 2552)33 

13-15  ธนัวาคม 

2552 

คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรนํ้ า    ในคณะกรรมาธิการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วุฒิสภา ไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษา

สภาพขอ้เท็จจริงในพื้นที่เก่ียวกบัโครงการก่อสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม จงัหวดั

อุบลราชธานี  โดยวนัที่ 13 ธนัวาคม 2552 ไดเ้ดินทางไปยงับา้นสองคอน 

อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี โดยล่องเรือเยี่ยมชมแปลงเกษตรริม

ฝ่ังแม่นํ้ าโขงบริเวณบ้านสองคอน-บ้านปากกะหลาง อาํเภอโพธ์ิไทร 

จงัหวดัอุบลราชธานี เพือ่ศึกษาสภาพขอ้เท็จจริงในพื้นที่ริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง

และสภาพลาํนํ้ าระหว่างเส้นทาง  วนัที่ 14 ธันวาคม 2552 เดินทางไปยงั

สามพนัโบก อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี โดยล่องเรือแม่นํ้ าโขง

จากปากบอ้ง บา้นสองคอน ไปยงับา้นผาชัน เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ที่จะ

ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม อาทิ สามพนัโบก ส่ีพนัขุม 

และเยีย่มชมแปลงเกษตรริมฝ่ังแม่นํ้ าโขงบริเวณบา้นสองคอน-บา้นผาชนั 

อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี พร้อมทั้งศึกษาสภาพขอ้เท็จจริงใน

พื้นที่ริมฝ่ังแม่นํ้ าโขงและสภาพลาํนํ้ าระหวา่งเส้นทาง และเขา้ร่วมการจดั

เวทีสาธารณะ : สืบชะตาแม่นํ้าโขง สายนํ้าแห่งชีวติ ณ สามพนัโบก ตาํบล

สําโรง อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี   วนัที่ 15 ธันวาคม 2552 

พบปะประชาชนในพื้นท่ีเพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเกิดจากการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม  (คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม วฒิุสภา, 2552)34 

 

 

                                                           
33 คน้วนัท่ี  27  สิงหาคม 2554  จาก  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1253977776&grpid=01&catid=00 
34 คน้วนัท่ี  27  สิงหาคม 2554  จาก  

http://www.senate.go.th/committee2551/committee/view.php?committee_id=19&group=2&id=853 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

15  มกราคม  

2553 

นายประสาร มฤคพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา และ

ตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าเขื ่อนบ้านกุ่ม จังหวดัอุบลราชธานี 

วุฒิสภา แถลงวา่ จากการศึกษาขอ้มูลและการจดัเวทีสาธารณะ “ต่อชะตา

แม่นํ้ าโขง สายนํ้ าแห่งชีวิต” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย

คณะกรรมาธิการตรวจสอบเร่ืองทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

วุฒิสภา ร่วมกับองค์กรพนัธมิตร ได้สรุปความเห็นควรขอให้รัฐบาล

ยกเลิกการลงนามบนัทึกความเขา้ใจโครงการไฟฟ้า พลงันํ้ าเขื่อนบา้นกุ่ม 

จงัหวดัอุบลราชธานี กั้นแม่นํ้ าโขง ที่ลงนามโดยนายนพดล ปัทมะ อดีต 

รมว.ต่างประเทศ ทาํไวก้บัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2551 ทางอนุกรรมาธิการฯ เห็นสมควรเสนอให้

รัฐบาลยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจโครงการฯ ดงักล่าว เพือ่ความย ัง่ยืนของ

ระบบนิเวศของแม่นํ้ าโขง และเพือ่รักษาแม่นํ้ าโขงไวเ้ป็นสมบติัของ

ชุมชนตลอดไป  (หนงัสือพมิพบ์า้นเมือง, 2553)35   

16  มกราคม 

2553 

ออกอากาศรายการเวทีสาธารณะ ทางช่องไทยทีว ี เร่ืองเข่ือนบา้นกุ่ม  โดย

มีตวัแทนจากหลายภาคส่วน ทั้งชาวบา้นจากหลายหมู่บา้น  นักวิชาการ  

นักพฒันาเอกชน  ผูอ้าํนวยการพลังงานจงัหวดัอุบลราชธานี  สมาชิก

วุฒิสภา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นายคาํนูน สิทธิสมาน 

สมาชิกวุฒิสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนามแท่ง  เจา้หน้าที่

สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เครือข่ายคนฮกันํ้ าของ  มาร่วม

แสดงความคิดเห็นและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองเขื ่อนบ้านกุ่ม  (เวที

สาธารณะเข่ือนบา้นกุ่ม, 2553)36 

25  กนัยายน  

2553 

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี จดั

เวทีนาํเสนอประสบการณ์ชุมชนโมเดลปฏิรูปประเทศไทย ท่ีชุมชนเกต- 

 

                                                           
35 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.ryt9.com/s/bmnd/779058 
36 คน้วนัท่ี  28  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.youtube.com/watch?v=qxhvAYHGLBk 
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ตารางแสดงลาํดับเหตุการณ์และความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนบ้านกุ่ม (ต่อ) 

 

วนัที่ ลาํดับเหตุการณ์ 

25  กนัยายน  

2553  (ต่อ) 

-แกว้ บา้นมัน่คง อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี   เพื่อนาํเสนอ

ประสบการณ์ความสําเร็จของการทาํงานด้านต่างๆ ต่อคณะกรรมการ

ปฏิรูป(คปร.) และนายสํารอง มีวงศ์ กลุ่มคนฮกันํ้ าของ ได้มีการพูดถึง

เร่ืองเขื่อนบา้นกุ่มว่า  โครงการสร้างเขื่อนบา้นกุ่ม ทาํให้หวาดกลวัว่าจะ

ส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยู ่การทาํมาหากินของชาวบา้นที่มีวิถีชีวิต

ผูกติดกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อยากเสนอให้รัฐบาลลง

พื้นที ่ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก่อนกําหนดนโยบาย 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการไร้สัญชาติของชาวบา้นริมโขงจาํนวนมาก 

อยากให้รัฐบาลใส่ใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  (โต๊ะข่าวเพื ่อชุมชน 

สถาบนัอิศรา, 2553)37 

30  มกราคม  

2554 

มีการจดั “เวทีสาธารณะ 2 ทศวรรษปากมูน บนเส้นทาง การต่อสู้ของคน

หาปลา สู่การปลดปล่อยอิสรภาพให้แม่นํ้ ามูน” ที่หอประชุม ไพรพยอม  

มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี  ซ่ึงนอกจากเรียกร้องปลดปล่อยแม่นํ้ า

มูนให้เป็นอิสรภาพปราศจากเขือ่นแลว้ ยงันาํเร่ืองเขื่อนแม่นํ้ าโขงมาร่วม

พดูคุยดว้ย เพราะทั้ง 2 ลุ่มนํ้ามีความเก่ียวพนักนั (จิรพงศ ์เกิดเรณู, 2554)38 

16  กุมภาพนัธ์  

2554 

กลุ่ม P-move เป็นเครือข่ายประชาชนเพือ่สังคมที่เป็นธรรม ซ่ึงประสบ

ปัญหาต่างๆ รวมแลว้กวา่ 500 กรณีปัญหา (มูลนิธิพฒันาที่อยูอ่าศยั, 2554)  

ได้ชุมนุมหน้าพระบรมรูปทรงม้า เพื ่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว  ซ่ึงเครือข่ายชุมชนคนฮักนํ้ าของก็ได้ร่วมชุมนุมเพื ่อ

เรียกร้องใหมี้การยติุการสร้างเข่ือนในแม่นํ้าโขงดว้ย 
 

                                                           
37 คน้วนัท่ี  27  สิงหาคม 2554  จาก  http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category=knowlege&No=12827 
38 คน้วนัท่ี  29  สิงหาคม  2554  จาก  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1lYQXdORE13TURFMU5BP 

T0=&sectionid=TURNeE53PT0=&day=TWpBeE1TMHdNUzB6TUE9PQ== 
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แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 

 

ชุดท่ี 1  สัมภาษณ์ผู้นําและชาวบ้านชุมชนลุ่มนํ้าโขง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ชุดท่ี 2  สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ชุดท่ี 3  สัมภาษณ์นักวิชาการ 

ชุดท่ี 4  สัมภาษณ์นักพัฒนาเอกชน   

เริ่มการสนทนา 

- แนะนําตัว 

- อธิบายจุดประสงค์ของการวิจัยและการขอสัมภาษณ์ 

- ขออัดเสียงเพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูล 

 

 

แนวทางการสัมภาษณ์ 

 

ชุดท่ี 1  คําถามในการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนลุ่มนํ้าโขง  จังหวัดอุบลราชธานี 

1. วิถีชีวิตริมโขงเป็นอย่างไร  คนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรบ้าง   

2. ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง  ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต  

เช่น  แหล่งท่องเที่ยว  หาดทราย  ป่ า  อาหาร  นํ้า   ปลา  ฯลฯ  และมีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวอย่างไร 

3. ชุมชนมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับแม่นํ้าอย่างไร  นับถือศาสนาอะไร 

4. การเมืองในท้องถิ่นเป็ นอย่างไร  (การเมืองท้องถิ่นเป็นแบบใกล้ชิดพ่ึงพาช่วยเหลือกัน หรือ

แบบอํานาจนิยม)   

5. ชาวบ้านในชุมชนรับทราบเร่ืองเข่ือนเม่ือไหร่  จากใคร  ได้ข้อมูลอย่างไรจากภาครัฐ 

6. เขื่อนจะมีลักษณะเช่นใด  ตั้งอยู่ที่ใด  และจะทําให้เกิดประโยชน์หรือส่งผลกระทบอย่างไร

ต่อผู้คนและชุมชนท่ีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

7. โดยส่วนตัวท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้างเข่ือน   

8. ชาวบ้านทั่วไปมีท่าทีอย่างไรต่อโครงการสร้างเข่ือน  (เห็นด้วย/คัดค้าน/เพิกเฉย)กลุ่มที่เห็น

ด้วยกับกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยต่อการสร้างเข่ือน  กลุ่มใดท่ีมีจํานวนมากกว่า  เหตุผลเพราะอะไร 
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9. ในเร่ืองเข่ือน มีการสะท้อนความคิดเห็นไปในช่องทางใดบ้าง  (การพูดคุย,เวทีเสวนา,เวที

วิชาการ,ส่ือท้องถิ่น,ยื่นเร่ืองต่อภาครัฐ,วิทยุ,ทีวี,อินเตอร์เน็ต,หนังสือพิมพ์,ฯลฯ)    

10. ชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม  กิจกรรม  เวทีเสวนา  พูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองเข่ือนกี่ค ร ั้ง (ลําดับครั้ง 

เริ่มเม่ือไหร่ ท่ีไหน  ใครจัด ส่ือสารกันอย่างไร ) 

11. ชาวบ้านมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างชุมชนอ่ืนในลุ่มนํ้าโขงอย่างไร 

12. ท่านคิดว่าคนกลุ่มใดบ้างท่ีมีบทบาทต่อความตื่นตัวเร่ืองเขื่อนและมีบทบาทอย่างไร  

(NGOs, ภาครัฐ, นักการเมือง, ผู้นําชุมชน, ชุมชนผู้เคยได้รับผลกระทบจากเขื่อน, ส่ื อ

ประเภทต่างๆ) 

13. ผู้นําชุมชนมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองเข่ือน 

14. ชุมชนอื่นที่เคยมีการสร้างเขื่อนมีการเข้ามาถ่ายทอดบทเรียนจากการสร้างเขื่อนอย่างไร  

(ปากมูน, สิ ริ นธร,ฯลฯ) 

15. คนไร้สัญชาติหรือคนต่างด้าวในชุมชนมีบทบาทหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการสร้าง

เข่ือนหรือเร่ืองในชุมชนอย่างไร เพราะอะไร การเป็นคนไร้สัญชาติมีผลต่อการแสดงความ

คิดเห็นอย่างไร 

16. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและเร่ืองเขื่อนก่อนการรับทราบกับหลังการรับทราบ

ถึงโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มแตกต่างกันอย่างไร 

17. หลังจากมีการรวมกลุ่ม  เคลื่อนไหวในเร่ืองเข่ือนบ้านกุ่ม  ได้แลกเปล่ียนกับคนในชุมชน

อื่นในลุ่มนํ้าโขง, NGOs, นักวิชาการ และคนกลุ่มอื่นๆ ได้ข้อมูลใหม่อะไรบ้าง เ ป็ น

ประโยชน์อย่างไร 

18. ท่านทราบความคืบหน้าของโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มในตอนนี้อย่างไร 

19. ท่านคิดอย่างไรต่อการสร้างเข่ือนบนแม่นํ้าโขงในท่ีอ่ืนๆ 

20. ท่านคิดว่าความคิดและการรวมกลุ่มของตนจะมีผลต่อโครงการการสร้างเข่ือนอย่างไร 

21. ขอให้ท่านแนะนําคนท่ีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ 

 

ชุดท่ี 2  คําถามในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1. หน่วยงานของท่านได้รับแจ้งในเร่ืองโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่มเม่ือใด 

2. หน่วยงานของท่านได้มีบทบาทและการดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองเข่ือน 

3. เขื่อนจะทําให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบต่อชุมชนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี

อย่างไร 

4. หน่วยงานของท่านมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าเข่ือนบ้านกุ่ม 



280 

 

 

5. ท่านคิดว่า สิทธิชุมชน คืออะไร  ชุมชนมีสิทธิอะไรบ้าง 

6. ท่านคิดว่าชาวบ้านชุมชนลุ่มนํ้าโขงทั่วไปมีท่าทีอย่างไรต่อโครงการสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม  

(เห็นด้วย/คัดค้าน/เพิกเฉย) 

7. ท่านคิดว่ากลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต่อการสร้างเขื่อน  กลุ่มใดที่มีจํานวน

มากกว่า  เหตุผลเพราะอะไร 

8. การรวมกลุ่มหรื อการพูดคุยเกี่ยวกับเร่ื องเข่ือนของชาวบ้าน นักวิชาการ หรือ NGOs เ ป็ น

เช่นใด 

9. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชน

หรือต่อการสร้างเข่ือน 

10. ท่านคิดว่าใครมีบทบาทต่อความตื่นตัวของชาวบ้านต่อเร่ืองเขื่อนบ้าง (NGOs, ภาครัฐ, 

นักการเมือง, ผู้นําชุมชน, ชุมชนผู้เคยได้รับผลกระทบจากเข่ือน, ส่ือประเภทต่างๆ) 

11. ท่านคิดว่าเมื่อมองภาพรวมแล้วชุมชนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี มีความตื่นตัวมาก

น้อยเพียงไรต่อเร่ืองโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่ม   

12. หน่วยงานของท่านทราบความคืบหน้าของโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มในตอนนี้ว่าอย่างไร 

13. ท่านคิดว่าความคิดและการรวมกลุ่มของคนชุมชนลุ่มนํ้าโขงจะมีผลต่อโครงการการสร้าง

เข่ือนอย่างไร 

14. ขอให้ท่านแนะนําคนท่ีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ 

 

ชุดท่ี 3  คําถามในการสัมภาษณ์นักวิชาการ 

1. ท่านคิดว่า สิทธิชุมชน คืออะไร  ชุมชนมีสิทธิอะไรบ้าง 

2. เขื่อนจะทําให้เกิดประโยชน์หรือส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้คนและชุมชนลุ่มนํ้าโขง จังหวัด

อุบลราชธานี 

3. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้างเข่ือน   

4. ท่านคิดว่าชาวบ้านทั่วไปมีท่าทีอย่างไรต่อโครงการสร้างเข่ือน  (เห็นด้วย/คัดค้าน/เพิกเฉย) 

5. ท่านคิดว่ากลุ่มท่ีเห็นด้วยกับกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยต่อการสร้างเข่ือน กลุ่มใดที่มีจํานวนมากกว่า  

เหตุผลเพราะอะไร 

6. ในเร่ืองเข่ือนมีการสะท้อนความคิดเห็นไปในช่องทางใดบ้าง (การพูดคุย,เวทีเสวนา,เวที

วิชาการ,ส่ือท้องถิ่น,ยื่นเร่ืองต่อภาครัฐ,วิทยุ,ทีวี,อินเตอร์เน็ต,หนังสือพิมพ์,ฯลฯ)    

7. ชาวบ้านในชุมชนมีการรวมกลุ่ม กิจกรรม เวทีเสวนา พูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองเข่ือนกี่ครั้ง 

อย่างไร (ลําดับครั้งการรวมกลุ่ม เริ่มเม่ือไหร่  ท่ีไหน  ใครจัด ส่ือสารกันอย่างไร ) 



281 

 

 

8. ชาวบ้านมีเครือข่ายใดบ้างระหว่างชุมชนอ่ืนในลุ่มนํ้าโขงและมีการติดต่อประสานงานกัน

อย่างไร 

9. ท่านคิดว่านักวิชาการมีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างความต่ืนตัวด้านสิทธิชุมชนของคนลุ่ม

นํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีเร่ืองเข่ือนบ้านกุ่ม 

10. ท่านคิดว่าใครมีบทบาทต่อความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนบ้าง (NGOs, ภาครัฐ, นักการเมือง,

ผู้นําชุมชน, ชุมชนผู้เคยได้รับผลกระทบจากเข่ือน, ส่ือประเภทต่างๆ) 

11. ผู้นําชุมชนมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองเข่ือน 

12. ชาวบ้านมีการแลกเปล่ียนบทเรี ยนกับชุมชนที่เคยมีการสร้างเขื่อนอย่างไร (ปากมูน, สิ ริ น

ธร, ฯลฯ) 

13. คนไร้สัญชาติมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองเข่ือน 

14. ท่านคิดว่าความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและเร่ืองเขื่อนของคนในชุมชนก่อนการรับทราบ

กับหลังการรับทราบถึงโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มแตกต่างกันอย่างไร 

15. ท่านคิดว่าเมื่อมองภาพรวมแล้วชุมชนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี มีความตื่นตัวมาก

น้อยเพียงไรต่อเร่ืองโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่ม   

16. คนชุมชนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประโยชน์อะไรจากการรวมกลุ่ม ส่ือสาร 

เคล่ือนไหวในเร่ืองเข่ือนบ้านกุ่ม   

17. ความคืบหน้าของโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มในตอนนี้เป็ นอย่างไร 

18. ท่านคิดว่าความคิดและการรวมกลุ่มของคนชุมชนลุ่มนํ้าโขงจะมีผลต่อโครงการการสร้าง

เข่ือนอย่างไร 

19. ขอให้ท่านแนะนําคนท่ีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ 
 

ชุดท่ี 4  คําถามในการสัมภาษณ์นักพัฒนาเอกชน 

1. ท่านคิดว่า สิทธิชุมชน คืออะไร  ชุมชนมีสิทธิอะไรบ้าง 

2. ท่านคิดว่าเขื่อนจะทําให้เกิดประโยชน์หรือส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้คนและชุมชนลุ่มนํ้า

โขง จังหวัดอุบลราชธานี 

3. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้างเข่ือน   

4. ท่านคิดว่าชาวบ้านทั่วไปมีท่าทีอย่างไรต่อโครงการสร้างเข่ือน  (เห็นด้วย/คัดค้าน/เพิกเฉย) 

5. ท่านคิดว่ากลุ่มท่ีเห็นด้วยกับกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยต่อการสร้างเข่ือน กลุ่มใดที่มีจํานวนมากกว่า  

เหตุผลเพราะอะไร 
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6. ในเร่ืองเข่ือนมีการสะท้อนความคิดเห็นไปในช่องทางใดบ้าง (การพูดคุย, เวทีเสวนา, เวที

วิชาการ, ส่ือท้องถิ่น, ยื่นเร่ืองต่อภาครัฐ, วิทยุ, ทีวี, อินเตอร์เน็ต, หนังสือพิมพ์, ฯลฯ)    

7. ในเร่ืองเข่ือน มีการรวมกลุ่ม  กิจกรรม  เวทีเสวนา  พูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองนี้อย่างไร (ลําด ับ ค ร ั้ง

การรวมกลุ่ม เริ่มเม่ือไหร่ ท่ีไหน  ใครจัด ส่ือสารกันอย่างไร ) 

8. ชาวบ้านมีเครือข่ายระหว่างชุมชนใดบ้างใ น ล ุ่ม น ํ้าโขงและมีการติดต่อประสานงานกัน

อย่างไร 

9. ท่านคิดว่านักพัฒนาเอกชน มีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างความต่ืนตัวด้านสิทธิชุมชนของ

คนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีเร่ืองเข่ือนบ้านกุ่ม 

10. ท่านคิดว่าใครมีบทบาทต่อความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนบ้าง (NGOs, ภาครัฐ, นักการเมือง, 

ผู้นําชุมชน, ชุมชนผู้เคยได้รับผลกระทบจากเข่ือน, ส่ือประเภทต่างๆ) 

11. ผู้นําชุมชนมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองเข่ือน 

12. ในเร่ืองเข่ือนมีการเช่ือมโยงถ่ายทอดบทเรียนของชุมชนที่เคยมีการสร้างเขื่อนอย่างไร(ปาก

มูน, สิ ริ นธร,ฯลฯ) 

13. คนไร้สัญชาติมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองเข่ือน 

14. ท่านคิดว่าความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและเร่ืองเขื่อนของคนในชุมชนก่อนการรับทราบ

กับหลังการรับทราบถึงโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มแตกต่างกันอย่างไร 

15. ท่านคิดว่าเมื่อมองภาพรวมแล้วชุมชนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี มีความตื่นตัวมาก

น้อยเพียงไรต่อเร่ืองโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่ม   

16. คนชุมชนลุ่มนํ้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประโยชน์อะไรจากการรวมกลุ่ม ส่ือสาร 

เคล่ือนไหวในเร่ืองเข่ือนบ้านกุ่ม   

17. ความคืบหน้าของโครงการสร้างเข่ือนบ้านกุ่มในตอนนี้เป็ นอย่างไร 

18. ท่านคิดว่าความคิดและการรวมกลุ่มของคนชุมชนลุ่มนํ้าโขงจะมีผลต่อโครงการการสร้าง

เข่ือนอย่างไร 

19. ขอให้ท่านแนะนําคนท่ีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ 
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ภาคผนวก ค 

ภาพถ่ายที่เกีย่วข้อง 
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ภาพถ่ายที่เกีย่วข้อง 

 

สภาพทัว่ไปของชุมชนลุ่มนํา้โขง จังหวดัอุบลราชธานี 

 

 

ท่านํ้าบา้นคนัท่าเกวยีน 

 

ลกัษณะการตั้งหมู่บา้นริมโขง 



285 

 

 

 
ลกัษณะระบบนิเวศน์ริมโขง 

 
ตน้หวา้นํ้าท่ีข้ึนกลางโขดหินกลางแม่นํ้าโขง 

 
ปลาแม่นํ้าโขงท่ีชาวบา้นจบัได ้
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อาชีพ 

 
ป่ันดา้ยเพื่อนาํไปทอผา้ 

ชาวบา้นออกเรือเพื่อหาปลา 

 
มะเขือท่ีปลูกริมโขง 
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ชาวบา้นเล้ียงววัริมโขง 

 
ก่ีทอผา้ 

 
การจกัสานของชาวบา้นท่าลง้ 
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วฒันธรรมศาสนา 

 

 
ประเพณีสู่ขวญั ( http://www.dasta.or.th/th/sustain/detail_NetArea.php?ID=44&Detail=data) 

 

 
การเล่นพิณ (http://www.dasta.or.th/th/sustain/detail_NetArea.php?ID=44&Detail=data) 

 

 
การฟ้อนรําของชาวบรู 

(http://www.dasta.or.th/th/sustain/detail_NetArea.php?ID=44&Detail=data) 

 

 

 

http://www.dasta.or.th/th/sustain/detail_NetArea.php?ID=44&Detail=data�
http://www.dasta.or.th/th/sustain/detail_NetArea.php?ID=44&Detail=data�
http://www.dasta.or.th/th/sustain/detail_NetArea.php?ID=44&Detail=data�
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แหล่งท่องเทีย่ว 

 

 
 

นํ้าตกทุ่งนาเมืองและเถาวลัยย์กัษ ์

 

 
 

วดัสวนหินผานางคอย 
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นํ้าตกแสงจนัทร์   

(http://thailandwax.com/wp-content/uploads/2011/03/นํ้าตกแสงจนัทร์.jpg) 

 

 
 

สามพนัโบก   

(http://51011011173.blogspot.com/2011/01/blog-post_8320.html) 

 

 

http://thailandwax.com/wp-content/uploads/2011/03/น้ำตกแสงจันทร์.jpg�
http://51011011173.blogspot.com/2011/01/blog-post_8320.html�
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บริเวณทีจ่ะสร้างเข่ือน 

 
การทาํเคร่ืองหมายในการสร้างเข่ือน  ภาพจาก นางสาวมะลิวรรณ์ ภกัดีเขียว   

 
ฝ่ังนํ้าบริเวณท่ีจะทาํเป็นสันเข่ือน  ภาพจาก นางสาวมะลิวรรณ์ ภกัดีเขียว   

 
ภาพถ่ายจากมุมสูง บริเวณท่ีจะสร้างเข่ือน    

(http://www.ubon.go.th/news/detail.php?id=975) 
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การรวมกลุ่มเคลือ่นไหว 

  

 
 

การชุมนุมบริเวณพระบรมรูปทรงมา้ ของ กลุ่ม P-move 

 

 
 

เครือข่ายคนฮกันํ้าของ  เขา้ร่วมการชุมนุมของ P-move ดว้ย 
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มีการเสนอขอ้เรียกร้องใหห้ยดุสร้างเข่ือนในแม่นํ้าโขง  เป็นขอ้เสนอยอ่ยของกลุ่ม P-move 

 

 
 

เวทีสาธารณะท่ีบา้นคนัท่าเกวยีน   

(http://www.rd1677.com/branch.php?id=34703) 

 

http://www.rd1677.com/branch.php?id=34703�
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เครือข่ายปกป้องแม่นํ้าโขงยื่นหนงัสือและไปรษณียบตัร 

เรียกร้องขอใหท้บทวนการสร้างเข่ือนกั้นแม่นํ้าโขง   

(http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s_id=667&d_id=667) 
 

                   

 (http://guideubon.com) 



 

 

ประวตัผิู้เขยีน 

 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล     รจนา  คาํดีเกิด 

 

ประวตัิการศึกษา     รัฐศาสตรบณัฑิต (การปกครอง) 
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