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บทความนี้อภิปรายประสบการณ์วิจัยภาคสนามของผู้เขียน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในโครงการ
ศึกษาผลกระทบจากเขื่อนน�้ำเทิน 2 ต่อวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำเซบั้งไฟ สปป.ลาว
ภายใต้เงือ่ นไขของการควบคุมการเข้าถึงและน�ำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับผลกระทบของโครงการ
พัฒนาโดยรัฐ คณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยกระบวนการศึกษาอย่างไม่เป็น
ทางการหรือที่ผู้เขียนเรียกว่า ‘จรยุทธ์วิธี’ ซึ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลโดยพยายามจ�ำกัดการ
แทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของผู้ให้
ข้อมูลตามหลักการพืน้ ฐานของจริยธรรมการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ จากการสนทนากับผูใ้ ห้
ข้อมูลเพศหญิงพบว่า ชุมชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษาได้รบั ผลกระทบทัง้ ในแง่ของสภาพแวดล้อมและวิถี
ชีวติ เรือ่ งเล่าจากประสบการณ์เหล่านีเ้ ป็นอีกด้านของข้อมูลทีไ่ ม่คอ่ ยปรากฏในรายงานการ
ศึกษาผลกระทบอย่างเป็นทางการ การตีพมิ พ์บทความเพือ่ น�ำเสนอผลการศึกษาของคณะ
ผูว้ จิ ยั ในวารสารวิชาการนานาชาติ จึงมีบทบาทช่วยสะท้อนเสียงของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาให้ได้รบั การพิจารณาในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
ค�ำส�ำคัญ การพัฒนา, จริยธรรมการวิจยั , ธนาคารโลก, เขือ่ นน�ำ้ เทิน 2, เซบัง้ ไฟ
บทคัดย่อ
abstract
This paper discusses the author’s field experience as a co-investigator for a study
on the impact of Nam Thuen 2 Dam on local livelihoods in the Xe Bang Fai river
basin in Lao PDR. The research team opted for an informal research method;
or in the author’s term, ‘guerrilla method’, which focuses on minimizing state
intervention while adhering to basic social science research ethics principle in
protecting the privacy of informants. Based on the author’s interview with female
residents in the study area, the paper illustrates how the Nam Thuen 2 Dam has
caused a series of negative impact on local ecology and livelihoods. Their stories
tell another side of a development project that are not usually featured in official
reports by panel of experts (POE). The publication of the study findings in an
international journal has contributed as an alternative source of information for
the project re-evaluation and further policy discussion.
keywords development, research ethics, World Bank, Nam Thuen 2, Xe Bang Fai
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“เขือ่ นพลังงานไฟฟ้า” เป็นประเด็นอ่อนไหวและละเอียดอ่อนทางการเมืองอย่างยิง่ ของรัฐบาล
ลาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเขือ่ นนัน้ เป็นทีส่ นใจ ถกเถียง ถูกตัง้ ค�ำถามมากมายและคัดค้าน
ในระดับนานาชาติจากองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ ป็นทีเ่ ชือ่ ถือและมีอทิ ธิพลในการผลักดันการ
เปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายด้านเขือ่ น เพือ่ ลดผลกระทบต่อธรรมชาติและวิถชี วี ติ ของผูค้ น เช่น
องค์การแม่นำ�้ นานาชาติ (International Rivers: IR) และเครือข่ายจับตาธนาคาร (CEE
Bankwatch Network) รวมทัง้ องค์กรในชาติทงั้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ ของประเทศเพือ่ น
บ้านในลุม่ น�ำ้ โขง เช่น สมาคมแม่นำ�้ เพือ่ ชีวติ (Living River Siam Association) โครงการ
ฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น�้ำโขง (Towards Ecological Recovery and Regional
Alliance/Foundation for Ecological Recovery: TERRA/FER) และเครือข่ายสภาองค์กร
ชุมชนลุม่ น�ำ้ โขงในประเทศไทย เป็นต้น
เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่ารัฐบาลลาวไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับเขือ่ นทีจ่ ะสร้างให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบเท่าใดนัก (Boer et al, 2015; Hirsch
2001; Baird et al 2015; Shoemaker 2002; Delang and Toro 2011; International
Rivers 2004; Matthews, 2012) แม้ว่าประชาชนลาวส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมกระบวนการ
ปรึกษาหารือเรือ่ งเขือ่ นอย่างเป็นทางการ (Milattanapheng 2006) แต่ประชาชน องค์กร
ภาคประชาชน รวมทัง้ สือ่ มวลชนลาว ยังมีขอ้ จ�ำกัดในการพูดและแสดงความเห็นเชิงโต้แย้ง
กับรัฐบาลลาวในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการพัฒนาของรัฐ โดยเฉพาะประเด็นการสร้าง
เขือ่ น เนือ่ งจากวัฒนธรรมการเมืองและวิธปี กครองทีใ่ ช้ระบบควบคุมและจ�ำกัดบทบาทภาค
ประชาชนในการแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ตอ่ รัฐ (Baird et al 2015, 1085)
รัฐบาลลาวออกกฎหมายด้านความมั่นคงไม่ให้ประชาชนแสดงความเห็นวิพากษ์
วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งกฎหมายที่จะท�ำให้รัฐเกิดความระส�่ำระสายและเกิด
ปัญหาทางการปกครองและการเมือง (International Federation for Human Rights
2012) นอกจากนี้ รัฐบาลมีค�ำสั่งทางปกครองว่าด้วยการต่อต้านรัฐด้วยการบิดเบือนข้อ
เท็จจริงให้ถือว่าเป็นคดีอาญา ดังนั้น ประชาชนลาวจึงไม่อาจแสดงการคัดค้านขัดขืนและ
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หรือแสดงความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยกับรัฐในเรือ่ งการพัฒนาเขือ่ นไฟฟ้าพลังน�ำ้ เพราะหวาด
กลัวรัฐ แม้วา่ ประชาชนบางกลุม่ ทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบจะไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขือ่ น
ก็ตาม (Southeast Asian Press Alliance 2015) ประชาชนมักได้รบั ข้อมูลด้านดีของ
เขือ่ น เช่น เขือ่ นเป็นเครือ่ งมือลดความยากจนในชนบทและเป็นการพัฒนาทีด่ ี ดังตัวอย่างที่
ผูเ้ ขียนได้ฟงั จากนายบ้าน (ผูใ้ หญ่บา้ น) ท่านหนึง่ ในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างเขือ่ นดอนสะโฮง บนล�ำน�ำ้
โขงสายหลักทางตอนใต้ของลาว ระหว่างทีผ่ เู้ ขียนเข้าไปในพืน้ ทีเ่ มือ่ ช่วงต้น ค.ศ. 2016 ว่า
“เมือ่ รัฐเห็นว่าโครงการ (เขือ่ นดอนสะโฮง) ดี เฮาก็วา่ ดีนำ� ” ในขณะทีอ่ งค์กรนานาชาติ รัฐ
ในประเทศลุ่มน�้ำโขงตอนล่างได้แก่กัมพูชาและเวียดนาม รวมทั้งภาคประชาสังคมมีการ
ถกเถียงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคมของเขื่อนนี้อย่างล้นหลาม เนื่องจาก
ผลกระทบต่อปลาและสังคมเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (Baran and Ratner 2007; Baird
2011; International Rivers 2015) รวมทัง้ ส่งจดหมายเปิดผนึกให้รฐั บาลลาวทบทวน
กระบวนการประเมินผลกระทบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
(Mekong River Commission: MRC) ตามแนวทางว่าด้วยกระบวนการการปรึกษาหารือ
ล่วงหน้าและข้อตกลง1
นอกจากนี้ยังมีกรณีตัวอย่างกรณีอื่นๆ ที่สะท้อนการจัดการน�ำ้ โดยรัฐที่ไม่สนใจการ
ประเมินผลกระทบของการสร้างเขื่อนต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ
ตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เช่น การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมไม่ครอบคลุม
พืน้ ทีก่ รณีเขือ่ นเทินหินบุน รวมทัง้ ปัญหาหน่วยงานให้ทนุ สร้างเขือ่ นได้แก่ธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และบริษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้าละเลยการชดเชยและ
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างยัง่ ยืน (Shoemaker 1998, 2000) หรือกรณีเขือ่ นไชยะบุรี
ทีแ่ ม้วา่ จะมีการคัดค้านจากนานาชาติและภาคประชาสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะจาก
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน�้ำโขง แต่แผนการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

1

ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior
Consultation, and Agreement: PNPCA) โดยเขื่อนไชยะบุรีเป็นโครงการแรกที่มีการจัดท�ำกระบวนการนี้ ภายใต้
ข้อตกลงแม่โขง 1995 (1995 Mekong Agreement) ส่วนเขื่อนดอนสะโฮงนั้นก็ถูกวิจารณ์จากนานาชาติเกี่ยวกับ
กระบวนการ PNPCA ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างรอบด้าน (International Rivers 2014; Sambo 2014).
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แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และประเทศลาวก็ยงั คงด�ำเนินต่อไปโดยความร่วมมือระหว่างรัฐ
กับภาคเอกชน (Matthews 2012)
การผลิตและค้าขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างไทยและลาวถือเป็นความร่วมมือข้ามชาติ
ด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐต่อรัฐ ซึง่ ประเทศลาวมีฐานะเป็นผูผ้ ลิตและประเทศไทยคือผูซ้ อื้ หรือ
ผูบ้ ริโภค โดยรัฐทัง้ สองต่างมีอำ� นาจเชิงนโยบายและกฎหมายทีเ่ อือ้ ให้ภาคเอกชนแย่งยึดน�ำ้
เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็น “แบตเตอรี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (International
Rivers 2014; Matthews 2012) กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของลาวได้ก�ำหนด
แผนการสร้างเขือ่ นไฟฟ้าพลังน�ำ้ มากกว่าเจ็ดสิบแห่งทัว่ ประเทศทัง้ ในแม่นำ�้ โขงสายหลักและ
ล�ำน�้ำสาขาของแม่น�้ำโขงเพื่อส่งออกให้ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศไทยยังเป็นผู้ลงทุน
รายใหญ่ส�ำหรับการสร้างเขื่อนในลาวเนื่องจากการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าท�ำได้
ยากมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของขบวนการภาค
ประชาสังคมทีเ่ คลือ่ นไหวคัดค้านการก่อสร้างเขือ่ น และการทีส่ อื่ มีเสรีภาพในการน�ำเสนอ
ประเด็นปัญหาและผลกระทบของเขือ่ น ฯลฯ (ฺBoer et al 2015) โดยรัฐบาลลาวมีแผน
ขายไฟฟ้าให้ประเทศไทยมากถึง 7,000 เมกะวัตต์ ภายใน ค.ศ. 2015 (Department of
Energy Business, Ministry of Energy and Mines 2014) เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์
เพือ่ ลดความยากจนและสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ (Sivongxay 2015) เนือ่ งจาก
ลาวถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีย่ ากจนทีส่ ุดในโลก รัฐบาลลาวจึงพยายามสร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้วยการใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือการพัฒนา
ตลอดสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา (Matthews 2012) ล่าสุด ใน ค.ศ. 2016 ธนาคารโลกได้รายงาน
ว่าลาวมีเศรษฐกิจที่เติบโตและก้าวหน้าด้านการพัฒนามากที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย
ในช่วงสิบปีทผี่ า่ นมา ภายใต้นโยบายการน�ำทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แม่นำ 
�้ เหมืองแร่ และ
ป่าไม้มาใช้อย่างเข้มข้น  (World Bank 2016)
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การเปิดเผย/ปกปิดตัวตนของผู้ศึกษา
บนทางสองแพร่งของจริยธรรมการวิจัย

เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่าการท�ำวิจัยใดๆ ก็ตามจะต้องด�ำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรม
การวิจยั อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ต้องศึกษากลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส กลุม่ ชายขอบ หรือ
กลุม่ ผูถ้ กู ตีตราโดยสังคม รวมทัง้ กลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นละเอียดอ่อนหรืออ่อนไหวทาง
สังคม การเมืองและวัฒนธรรม (Laine 2000; Li 2008; Kellehear 1996; Stacey 1988)
โดยยึดหลักการเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ (Lee, 1993) ผูว้ จิ ยั ต้องใช้วธิ กี ารสังเกต
แบบมีสว่ นร่วมโดยการเปิดเผยตัวตนของผูศ้ กึ ษา (overt participation observation) แต่
ก็มีงานวิจัยบางลักษณะซึ่งผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยปกปิดตัวตน
ของผูศ้ กึ ษา (covert participation observation) โดยนักวิจยั เข้าไปในพืน้ ทีแ่ ละอยูป่ ะปน
ในกลุม่ คนทีถ่ กู ศึกษาโดยมิได้แจ้งประเด็นการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมทัง้
ไม่ได้ขออนุญาตกลุม่ เป้าหมายก่อนเข้าไปศึกษา (Herrera 1999; Hilbert 1980; Lugosi
2008) ผู้ศึกษาเข้าไปในพื้นที่และพยายามท�ำตัวกลมกลืนไปกับผู้ถูกศึกษาเพื่อสังเกตราย
ละเอียดทีล่ กึ ซึง้ ในเหตุการณ์จริงๆ อย่างเป็นธรรมชาติโดยผูถ้ กู ศึกษาไม่ถกู รบกวน ผูว้ จิ ยั อาจ
ท�ำตัวให้กลมกลืนกับผูถ้ กู ศึกษาโดยท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีผ่ ถู้ กู ศึกษาท�ำก็ได้ (Laine 2000)
ในวงวิชาการสังคมศาสตร์ ยังมีงานวิจัยที่ใช้วิธีสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดย
ปกปิดตัวตนของผูศ้ กึ ษาในสัดส่วนค่อนข้างน้อย (Li 2008) แต่กย็ งั มีนกั วิจยั ทีจ่ �ำเป็นต้อง
เลือกแนวทางดังกล่าวแม้วา่ จะถูกวิจารณ์ในเรือ่ งนีก้ ต็ าม (Lugosi 2008; Paradis 2000)
เช่น นักวิจยั สายวิพากษ์และนักเคลือ่ นไหวทางสังคมมักใช้วธิ กี ารนีเ้ พือ่ หาข้อมูลมาสนับสนุน
การเมืองภาคประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส (Laine 2000;
McCosker et al 2001) เช่น นักวิจยั ทีศ่ กึ ษาคนไร้บา้ นในประเทศตะวันตก (Li 2008) แต่
นักวิจยั ผูป้ กปิดตัวตนมักถูกกล่าวหาเสมอๆ ว่าขาดจรรยาบรรณและจริยธรรม ไม่เคารพใน
ศักดิศ์ รีของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยเฉพาะในการท�ำวิจยั กับกลุม่ เปราะบางและอ่อนแอหรืองานวิจยั ที่
อาจเกิดความอันตรายกับผูถ้ กู ศึกษาได้ภายหลัง เป็นต้น (Herrera 2003; Homan 1980,
1991; Bulmer 1982; Dingwall 1980) อีกทัง้ ยังถูกกล่าวหาและต�ำหนิตเิ ตียนในประเด็น
ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างผูศ้ กึ ษาและผูถ้ กู ศึกษา เพราะท�ำให้ผศู้ กึ ษาอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ทีเ่ หนือกว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Lugosi 2008)
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มีงานศึกษาระดับนานาชาติที่ใช้การศึกษาแบบปกปิดตัวตนของผู้ศึกษา ซึ่งส่วน
มากเป็ น การศึ ก ษาในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การกระท�ำ ที่ ผิ ด จริ ย ธรรมหรื อ ผิ ด กฎหมายของ
ปัจเจกบุคคล กลุม่ คน หรือองค์กร ซึง่ คนกลุม่ นีม้ กั ปฏิเสธการเข้าร่วมในกระบวนการศึกษา
การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ค่อนข้างยากและอันตราย ดังนั้น นักวิจัยจึงต้อง
ปกปิดตัวตนเมื่อเข้าไปในกลุ่มเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยหรือท�ำให้กลุ่มตัวอย่างระแวงได้ว่ามีคน
เข้ามาสังเกตพฤติกรรมหรือกิจกรรมผิดกฎหมายของตน การปกปิดตัวตนของนักวิจยั ท�ำให้
นักวิจัยสามารถเห็นการด�ำเนินกิจกรรมตามปกติอย่างเป็นธรรมชาติโดยผู้ถูกศึกษาไม่ต้อง
เสแสร้ง ซึ่งหากนักวิจัยเผยตัวตนว่าเป็นใครก็อาจไม่ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับหรือ
สามารถได้ขอ้ มูลอย่างแท้จริงจากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Lugosi, 2008) เช่น การวิจยั เกีย่ วกับ
การพนันก็มกั นิยมใช้วธิ กี ารศึกษาแบบปกปิดตัวตนของผูศ้ กึ ษา โดยนักวิจยั ต้องรักษาระยะ
ห่างทีเ่ หมาะสมและพิจารณาระดับความสัมพันธ์วา่ มากน้อยเพียงใดในการเข้าไปศึกษาชีวติ
ของนักพนัน เนื่องจากบางคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเปราะบางหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรม
(Li 2008)
บทความเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมการวิ จั ยในแวดวงการศึ ก ษาได้ ตั้ ง ค�ำ ถามเกี่ ย วกั บ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น นักวิจัยแต่ละคนมีฐานคิดและ
ตีความหมายของค�ำว่าจริยธรรมการวิจยั แตกต่างหลากหลาย ขึน้ กับบริบทความเป็นมาทาง
สังคมและวัฒนธรรมของนักวิจยั แต่ละคน ดังนัน้ จริยธรรมการวิจยั จึงมีความหมายทีซ่ บั ซ้อน
หลากหลาย และขึน้ กับประเด็นการศึกษาว่าเป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนหรืออ่อนไหวมากน้อย
เพียงใดด้วย (Deyhle et al 1992) นอกจากนี้ การตีความหมายของจริยธรรมการวิจยั ยังขึน้
กับการให้ความหมายทางสังคมต่อกลุม่ ประชากรทีจ่ ะท�ำการศึกษา เพราะงานวิจยั บางเรือ่ ง
มักเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกที่อึดอัดคับข้องใจของผู้ให้ข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยให้กับ
นักวิจยั ได้อย่างตรงไปตรงมา (McCosker et al. 2001)
จากพื้นฐานการตีความจริยธรรมการวิจัยที่แตกต่างกันกลายเป็นเงื่อนไขให้นักวิจัย
บางกลุ่มตัดสินใจเลือกใช้วิธีการวิจัยแบบปกปิดตัวตน โดยเฉพาะในกรณีที่ประเด็นการ
ศึกษาหรือกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีลกั ษณะเฉพาะ เช่น ประเด็นการศึกษาวิจยั เกีย่ วข้องกับความเป็น
ส่วนตัวมากๆ หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล เช่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคาม
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ทางการเมืองหากบอกเล่าข้อมูลแก่นักวิจัย โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเห็นขัดแย้งใน
สังคมต่อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีค่ อ่ นข้างรุนแรงและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจน (Lee 1993 อ้างถึง
ใน McCosker et al 2001) หรือด้วยเงือ่ นไขบางประการทีก่ ารเปิดเผยตัวตนของนักวิจยั
อาจเป็นการรบกวนชีวติ ประจ�ำวันของผูถ้ กู ศึกษามากเกินไป (Aldred 2008; Laine 2000)
ตลอดจนการที่ผู้ให้ข้อมูลมักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม
หรือผูศ้ กึ ษา (Lugosi 2008) เมือ่ ทราบว่าตนก�ำลังถูกสังเกตพฤติกรรมหรือถูกตัง้ ค�ำถาม
ดังนั้น การปกปิดตัวตนของผู้ศึกษาระหว่างการวิจัยจึงอาจจ�ำเป็นเพื่อให้นักวิจัยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง โดยเฉพาะการวิจยั ทีม่ งุ่ เข้าถึงข้อมูลเพือ่ ความเป็นธรรมส�ำหรับ
กลุม่ ผูอ้ อ่ นแอ เปราะบาง ชายขอบ ยากไร้ และด้อยโอกาส (Aldred 2008; Li 2008)
ในแวดวงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ นักวิจัยจึงมักต้องเผชิญกับสภาวะ “ทางสอง
แพร่งของจริยธรรมการวิจยั ” (Li 2008) กล่าวคือ ในขณะทีเ่ กณฑ์จริยธรรมการวิจยั ในระดับ
สถาบันจะเรียกร้องให้นักวิจัยเปิดเผยตัวตน แต่ในบางสถานการณ์ดังที่ได้อภิปรายข้างต้น
การวิจัยแบบไม่เปิดเผยตัวของของผู้ศึกษาก็มีความจ�ำเป็นเช่นกัน (Li 2008; Herrera
1999, 2003) ถึงทีส่ ดุ แล้ว จุดมุง่ หมายของการวิจยั จะช่วยก�ำหนดวิธกี ารศึกษาเมือ่ นักวิจยั
ต้องเผชิญกับสภาวะที่อยู่บนทางสองแพร่งของจริยธรรมการวิจัย นักวิจัยเท่านั้นจะรู้ดีว่าวิธี
การศึกษาแบบใดมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ภายใต้บริบทสังคมและการเมืองเฉพาะ
และความละเอียดอ่อนของประเด็นการศึกษา (Homan 1991) และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จะ
ต้องค�ำนึงถึงเป้าหมายของการเข้าถึงข้อมูล ว่าจะสามารถน�ำมาใช้เพือ่ ปลดปล่อยกลุม่ ผูด้ อ้ ย
โอกาสออกจากสภาวะการถูกเอาเปรียบได้มากน้อยเพียงใด (Paradis 2000)
ในกรณีของโครงการวิจยั ทีผ่ เู้ ขียนได้มสี ว่ นร่วมเป็นหนึง่ ในคณะผูว้ จิ ยั เข้าไปเก็บข้อมูล
ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ำ เซบั้ งไฟระหว่ า งวั น ที่ 30 ธั น วาคม ค.ศ. 2013 ถึ ง วั น ที่ 18 มกราคม
ค.ศ. 20142 แม้วา่ คณะผูว้ จิ ยั อาจไม่จ�ำเป็นต้องใช้วธิ ปี กปิดตัวตนของผูศ้ กึ ษาในระดับเดียว
2

การวิจัยภาคสนามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “The People and Their River Revisited: A proposed
study of the river-based livelihoods of the people of the Xe Bang Fai River basin in Laos” ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก the Blue Moon Fund, the McKnight Foundation และ Open Society Foundations ผ่าน
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน (Baird 2013).
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กับกรณีตัวอย่างที่อภิปรายถึงข้างต้น แต่เนื่องจากเป็นการศึกษาที่อยู่ในบริบทเฉพาะของ
การเมืองเรื่องเขื่อนในลาวที่รัฐลาวมองว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวต่อความมั่นคง และรัฐมี
บทบาทในการก�ำกับดูแลการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะกลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้าง
เขือ่ น จึงกลายเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คณะผูว้ จิ ยั จ�ำเป็นต้องปรับแนวทางในการเข้าถึงผูใ้ ห้
ข้อมูล เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รอบด้าน แต่ขณะเดียวกันก็คำ� นึงถึงความปลอดภัยของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นส�ำคัญด้วย ดังทีจ่ ะได้อภิปรายในหัวข้อต่อๆ ไป
เขื่อนน้ำ�เทิน 2: เขื่อนต้นแบบในทัศนะของธนาคารโลก

เขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 เป็นเขือ่ นทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศลาว สร้างขึน้ ในล�ำน�ำ้ เทินบนทีร่ าบสูงนากาย
เริม่ ก่อสร้างใน ค.ศ. 2005 และเริม่ ผลิตไฟฟ้าได้ใน ค.ศ. 2010 ปริมาณไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้นนั้
แบ่งเป็น 995 เมกะวัตต์ ขายให้ประเทศไทย ส่วนอีก 75 เมกะวัตต์ เอาไว้ใช้ในประเทศ (Porter
and Shivakumar 2011) เขือ่ นนีส้ ร้างและเป็นเจ้าของโดยบริษทั น�ำ้ เทิน 2 (Nam Theun
Power Company: NTPC)   ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่างบริษทั ไฟฟ้าฝรัง่ เศส รัฐบาลลาว
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือเป็นเขื่อนแห่งแรกๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลกซึง่ เคยลดบทบาทด้านนีล้ งในช่วงทศวรรษ 1980-1990 ภายหลังการแต่งตัง้ คณะ
กรรมาธิการเขือ่ นโลก (World Commission on Dams: WCD) ขึน้ เพือ่ ศึกษาทบทวนการ
สนับสนุนการสร้างเขือ่ นทัว่ โลกและเสนอแนวทางการลดผลกระทบ ธนาคารโลกจึงได้กลับมา
ฟื้นนโยบายการให้การสนับสนุนการสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกอีกครั้ง และตัดสินใจ
ให้การสนับสนุนการสร้างเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 เมือ่ ค.ศ. 2005 (Porter and Shivakumar 2011)
พร้อมกับน�ำแนวทางการลดผลกระทบต่างๆ มาปฏิบัติในพื้นที่และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
หลั ก ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ต ่ า งๆ ในเขตที่ ร าบสู ง นากายเป็ น จ�ำ นวนกว่ า หกพั น คน
(International Rivers 2009) โดยได้ดำ� เนินการ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ สร้างทีอ่ ยู่
อาศัยใหม่ มอบเงินชดเชย ตลอดจนสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพส�ำหรับผู้ถูกโยกย้าย
เนือ่ งจากน�ำ้ ท่วม รวมทัง้ ให้การสนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ และพืชพรรณ เป็นต้น ขณะ
เดียวกันได้มกี ารแต่งตัง้ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญ (Panel of Experts: POE) เพือ่ ติดตามประเมินผล
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และรายงานให้ธนาคารโลกและบริษัทน�้ำเทิน 2 ทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุนี้
ธนาคารโลกจึงมีความมั่นใจในความส�ำเร็จด้านการด�ำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมยกย่องให้เขื่อน
น�้ำเทิน 2 เป็นเขื่อนต้นแบบในการพัฒนาเขื่อนอื่นๆ ที่ธนาคารโลกจะให้การสนับสนุนใน
อนาคตทัง้ ในเอเชียและแอฟริกา (Porter and Shivakumar 2011)
อย่างไรก็ดี การศึกษาเพือ่ ติดตามผลกระทบของเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 โดยคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
(Mcdowell et al 2015) ยังอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขเดียวกับงานศึกษาวิจยั เกีย่ วกับเขือ่ นในลาว
ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาโดยนักวิจยั ทัง้ ชาวลาวและชาวต่างชาติทไี่ ด้รบั อนุญาต
จากทางการลาวให้เข้าไปท�ำการศึกษา และมักเข้าไปในพืน้ ทีร่ ว่ มกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยมีผนู้ ำ�
ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญ ซึ่งอาจท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง
รอบด้าน ในกรณีงานศึกษาเกี่ยวกับเขื่อนน�้ำเทิน 2 เห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยมีงานที่พิจารณา
ครอบคลุมพืน้ ทีแ่ ม่นำ�้ ทีอ่ ยูต่ อนท้ายเขือ่ นอย่างลุม่ น�ำ้ เซบัง้ ไฟเท่าใดนัก (Baird et al 2015)
ยกเว้นงานศึกษาสภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านในลุ่มน�้ำเซบั้งไฟก่อนการสร้างเขื่อนน�้ำเทิน 2
(Shoemaker et al 2001) ซึง่ ถึงแม้จะเป็นงานศึกษาภายใต้เงือ่ นไขของการได้รบั อนุญาต
ให้ทำ� การศึกษาวิจยั อย่างเป็นทางการ แต่ขอ้ เสนอจากงานวิจยั ก็มบี ทบาทส�ำคัญร่วมกับการ
รณรงค์ขององค์การแม่น�้ำนานาชาติในการผลักดันให้รัฐบาลลาวและธนาคารโลกหันมา
พิจารณามาตรการลดผลกระทบและให้ความช่วยเหลือชุมชนริมแม่นำ�้ เซบัง้ ไฟ ซึง่ เป็นพืน้ ที่
รับน�ำ้ ทีผ่ นั มาจากเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 ก่อนทีจ่ ะไหลลงสูแ่ ม่นำ�้ โขง
ส�ำหรับโครงการวิจัยที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูล
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำเซบั้งไฟในช่วงต้น ค.ศ. 2014 นี้ เน้นท�ำความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านใน
พื้นที่ท้ายเขื่อนว่าได้รับผลกระทบจากเขื่อนอย่างไร และได้รับการเยียวยาและการชดเชย
จากรัฐบาลลาวและบริษทั น�ำ้ เทิน 2 อย่างไรบ้าง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากผล
งานวิจัยซึ่งสองในสามของคณะผู้วิจัย3 ได้ร่วมทีมศึกษามาแล้วในปี 2001 (Shoemaker

3

ดร. เอี ย น แบรด์ (Ian Baird) เป็ น นั ก ภู มิ ศ าสตร์ แ ละรองศาสตราจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน มีประสบการณ์วิจัยในประเทศลาวกว่ายี่สิบปี และ บรูซ ชูเมคเกอร์ (Bruce
Shoemaker) เป็นนักวิชาการอิสระซึ่งมีประสบการณ์วิจัยในประเทศลาวกว่าเจ็ดปี.
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et al 2001) ข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาในครั้งนั้นประมาณการว่ามีประชากรอาศัยใน
ลุ่มน�้ำเซบั้งไฟราว 155,000 คน โดยมีชุมชนที่ตั้งหมู่บ้านริมแม่น�้ำเซบั้งไฟประมาณ 100
หมูบ่ า้ น อีก 56 หมูบ่ า้ นตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ งู ห่างจากแม่นำ�้ ออกไป แต่ยงั คงพึง่ พาทรัพยากรใน
ลุม่ น�ำ้ เป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าว โดยบางส่วนเป็นชาวผูไ้ ทและบรู
วิถีชีวิตของชาวบ้านแทบทั้งหมดพึ่งพาทรัพยากรในลุ่มน�้ำเซบั้งไฟ ล�ำน�้ำสาขา เช่น
เซน้อย น�ำ้ พิด และทรัพยากรจากป่า โดยมีพนื้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ พิดสีไคเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ขนาดใหญ่ทมี่ ี
ความส�ำคัญ ประชากรส่วนใหญ่ในพืน้ ทีย่ งั ชีพด้วยการท�ำนาปีซงึ่ ส่วนใหญ่ให้ผลผลิตเพียงพอ
ส�ำหรับการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี มีส่วนน้อยที่ท�ำนาแซง (ข้าวนาปรัง) เนื่องจากมี
ต้นทุนการผลิตสูงกว่า ในภาพรวม ประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีกว่ากลุม่ บรูและผูไ้ ท ซึง่ ยังชีพด้วยการปลูกข้าวไร่และพืชไร่ ทัง้ สองกลุม่ นีม้ กั ตัง้ บ้านเรือน
อยู่ห่างจากถนนมากกว่าครัวเรือลาวลุ่ม แต่ทุกกลุ่มต่างต้องพึ่งพาทรัพยากรจากแม่น�้ำเช่น
เดียวกัน (Shoemaker et al 2001)
ส�ำหรับการวิจยั ภาคสนามทีผ่ เู้ ขียนได้มสี ว่ นร่วมด้วย ได้พยายามกลับไปยังหมูบ่ า้ น
ซึง่ เคยเป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษาของโครงการเมือ่ ค.ศ. 2001 ครอบคลุม 26 หมูบ่ า้ น จาก 7 อ�ำเภอ
ในพืน้ ทีแ่ ขวงค�ำม่วนและแขวงสะหวันนะเขต (แผนที่ 1) โดยเก็บข้อมูลจากกลุม่ ประชากรทัง้ เพศ
หญิงและชาย ผูส้ งู อายุ วัยกลางคน หนุม่ สาว และเด็ก ทัง้ ผูม้ ฐี านะยากจน ฐานะปานกลาง
และฐานะดี รวมกว่าร้อยคน (Baird et al 2015) อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากคณะผูว้ จิ ยั ตระหนัก
ว่าการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเขื่อนเป็นประเด็นละเอียดอ่อนทางการเมืองในทุกระดับภายใน
ประเทศลาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ รัฐบาลลาวให้การสนับสนุนเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 อย่างเต็มที่
การท�ำวิจัยภาคสนามผ่านการประสานงานอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานที่เป็นตัวแทนรัฐ
อาจมีขอ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูล เช่น นายบ้านหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากทางการลาวจะ
ร่วมเดินทางไปกับนักวิจยั ในทุกๆ ที่ ซึง่ อาจท�ำให้ชาวบ้านไม่สามารถแสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาหรือเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะผลกระทบด้านลบของเขื่อน ดังนั้น คณะผู้วิจัย
จึงเห็นถึงความจ�ำเป็นในการใช้แนวทางที่ไม่เป็นทางการในการเก็บข้อมูล เช่น เน้นการ
สนทนากับบุคคลหรือกลุม่ ย่อยแทนทีจ่ ะจัดประชุมหมูบ่ า้ นอย่างเป็นทางการ (Baird et al
2015, 1083-1085) เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติและเพือ่ ป้องกันไม่ให้
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เขื่อนน้ำเทิน 2

แผนที่ 1 พื้นที่ศึกษา
(ปรับจาก Baird et at 2015, 1084)

อางเก็บน้ำ

แขวงคำมวน
เมืองยมมะลาด

13

12

เมืองมะหาไซ
12

เมืองทาแขก
122

ประเทศไทย

สปป. ลาว

เซบั้งไฟ

แมน้ำโขง

เมืองไซบัวทอง

เมืองเซบั้งไฟ
เมืองหนองบก
เซนอย

เมืองไซบูลี
เมืองอาดสะพอน
13

แขวงสะหวันนะเขต

ผูถ้ กู ศึกษาได้รบั ความเดือดร้อนจากการให้ขอ้ มูล โดยก�ำหนดขอบเขตค�ำถามการวิจยั เพือ่
ศึกษาติดตามผลกระทบของเขื่อนน�้ำเทิน 2 ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในลุ่ม
น�ำ้ น�ำ้ เซบัง้ ไฟซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ า้ ยเขือ่ นว่าได้รบั ผลกระทบในด้านการประมง การเกษตร การใช้
ทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม อย่างไรบ้าง และได้เผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบบทความ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเมือ่ สิน้ สุดโครงการ (ได้แก่ Baird et al 2015)
‘จรยุทธ์วิธี’ แห่งการเข้าถึงข้อมูล

ดังได้อภิปรายข้างต้นแล้วว่า คณะผู้วิจัยเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้แนวทางการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยรูปแบบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ซึง่ ในร่างแรกของบทความ
ของคณะผู้วิจัย ผู้เขียนเสนอให้เรียกแนววิธีวิจัยดังกล่าวว่าเป็น ‘จรยุทธ์วิธี’ เพื่อสื่อถึงการ
ประยุกต์วธิ กี ารเก็บข้อมูลในประเด็นอ่อนไหว โดยพยายามจ�ำกัดกระบวนการแทรกแซงจาก
ตัวแทนรัฐหรือหน่วยงานผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ เพือ่ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลจะสามารถแสดงทัศนะหรือสะท้อน
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ประสบการณ์ได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตลอดจนค�ำนึงถึงเป้าหมายในการเปิดพืน้ ทีท่ างวิชาการเพือ่ สือ่ สารประเด็นปัญหา
ทีง่ านศึกษาอย่างเป็นทางการอาจเข้าไม่ถงึ
คณะผู้วิจัยเลือกเดินทางสู่หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ศึกษาด้วยตัวเอง ทั้งการโดยสารเรือ
รถโดยสารสาธารณะ รถกระบะ การเดินเท้า และพยายามพักในบริเวณหรือไม่ไกลจากชุมชน
ที่ท�ำการศึกษา คณะผู้วิจัยแนะน�ำตัวให้ผู้ให้ข้อมูลรับทราบว่าเคยมีประสบการณ์ท�ำงานใน
ประเทศลาว และโดยเฉพาะนักวิจัยชายสองท่านได้เคยมีส่วนร่วมในการวิจัยภาคสนามใน
พืน้ ทีเ่ ดียวกันนีเ้ มือ่ สิบกว่าปีกอ่ น จึงสนใจอยากเรียนรูว้ า่ พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เซบัง้ ไฟ ตลอดจนวิถกี าร
ด�ำรงชีวติ ของผูค้ นในแถบนีเ้ ปลีย่ นแปลงไปอย่างไรบ้าง ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั มีมมุ มองทีเ่ ปิดกว้าง
ต่อข้อมูลทัง้ ในแง่บวกและลบเกีย่ วกับเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 โดยได้ทบทวนเอกสารทางวิชาการและ
รายงานของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ ได้รบั การเผยแพร่อย่างต่อเนือ่ งนับแต่ ค.ศ. 2010 เพือ่ ให้เห็น
ภาพรวมของการเปลีย่ นแปลง (Baird et al 2015, 1085) ก่อนจะพัฒนาแนวค�ำถามในการ
พูดคุยกับชาวบ้านบนพื้นฐานของข้อค้นพบจากโครงการวิจัยที่ได้ท�ำการเก็บข้อมูลในพื้นที่
เดียวกันเมือ่ กว่าหนึง่ ทศวรรษก่อนหน้านี้ (Shoemaker et al 2001)
คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างทั้งในช่วงเตรียมการ ช่วงของการวิจัย
ภาคสนาม และสืบเนื่องถึงภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยภาคสนาม โดยพยายามรักษาความ
เป็นกลางในขณะท�ำการสัมภาษณ์ตลอดช่วงของการเก็บข้อมูล ประเด็นของการสนทนา
จะเน้นสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรในลุ่มน�้ำเซบั้งไฟทั้งในแง่ของการ
ด�ำรงชีพและในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งค�ำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงการชดเชยจาก
รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจช่วยสะท้อนให้เห็นข้อจ�ำกัดและประเด็นท้าทายในการ
ด�ำเนินโครงการลดผลกระทบของหน่วยงานรัฐ บริษทั น�ำ้ เทิน 2 หรือองค์กรระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมมาช่วยยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากับชาวบ้าน เช่น ร่องรอยน�ำ้ ท่วมหมูบ่ า้ น พืน้ ทีท่ ำ� นาปี และร่อง
รอยของระดับน�ำ้ ทีร่ มิ ตลิง่ การโค่นล้มของต้นไม้ใหญ่รมิ ตลิง่ และต้นไม้จำ� นวนมากทีย่ นื ต้น
ตายในล�ำน�ำ้ สาขาของเซบัง้ ไฟ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีต่ อ้ งอาศัยแหล่งน�ำ้ จากการชลประทาน ทัง้
พื้นที่ท�ำนาปรังและพื้นที่ปลูกผัก ระดับน�้ำขึ้นลงในแต่ละวันและข้องดักปลาที่ว่างเปล่า
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หรือปลาตัวเล็กๆ ที่จับได้หลังจากต้องใช้เวลารออยู่นานหลายชั่วโมง ผู้เขียนเน้นการพูด
คุยอย่างเป็นธรรมชาติตามกรอบค�ำถามซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และ
พัฒนาค�ำถามต่อเนื่องจากค�ำตอบของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน จนได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็น
ตามต้องการ ในแต่ละวันคณะผู้วิจัยจะสรุปแลกเปลี่ยนข้อมูลว่ามีประเด็นที่คล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกันอย่างไร การวางแผนเก็บข้อมูลโดยแยกกลุ่มนักวิจัยเป็นหนึ่งหรือสองคนท�ำให้
สามารถท�ำการสัมภาษณ์ชาวบ้านได้เป็นจ�ำนวนมากภายในเวลาจ�ำกัด ได้ขอ้ มูลเชิงลึกใน
สัดส่วนทีส่ ามารถพัฒนาประเด็นน�ำเสนอภายในกรอบแนวการศึกษาทีก่ ำ� หนดไว้ได้ (Baird
et al 2015, 1085)
นักวิจัยหญิงกับผู้ให้ข้อมูลหญิง

ในการวิจัยภาคสนามครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท�ำการสัมภาษณ์ผู้หญิงเป็นสัดส่วนประมาณครึ่ง
หนึง่ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด โดยผูเ้ ขียนใช้เวลาพูดคุยกับผูห้ ญิงคนละประมาณ 30-45 นาที
รวมวันละประมาณ 4-6 คน ในแต่ละวัน ข้อมูลจากผูห้ ญิงในฐานะทีเ่ ป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
เขื่อนน�้ำเทิน 2 อย่างมีนัยส�ำคัญเนื่องจากผู้หญิงมีบทบาทในฐานะผู้หาอาหารจากแม่น�้ำ
เซบัง้ ไฟและพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ เซบัง้ ไฟ ดังนัน้ ผลกระทบของเขือ่ นต่อผูห้ ญิงควรได้รบั การ
บันทึกและเผยแพร่ให้รฐั บาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการพัฒนาเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 ได้
รับทราบ ขณะเดียวกัน ในแง่การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าการมี
นักวิจยั หญิงมาร่วมงานด้วย จะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากชาวบ้านหญิงได้สะดวกยิง่ ขึน้
เนือ่ งจากการวิจยั ภาคสนามครัง้ นีเ้ น้นการเข้าถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยไม่ผา่ นการก�ำหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จากตัวแทนรัฐ จึงไม่มกี ารนัดหมายเพือ่ ขอสัมภาษณ์ลว่ งหน้า นักวิจยั หญิงสามารถช่วยสร้าง
ความคุน้ เคยและลดความรูส้ กึ หวาดระแวงของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นผูห้ ญิงด้วยกัน นอกจากนีย้ งั
เป็นการลดช่องว่างของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผู้ให้ข้อมูลที่เป็นหญิงในหมู่บ้านกับ
นักวิจยั ทีเ่ ป็นชายชาวต่างชาติได้ดว้ ย
ผู้เขียนอาศัยการสังเกตลักษณะของบ้านและกิจกรรมเฉพาะหน้าของผู้ให้ข้อมูลช่วย
ก�ำหนดสัดส่วนการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจ
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ต่างๆ กัน โดยผูเ้ ขียนได้แนะน�ำตัวเองและสอบถามความสะดวกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และดังได้
กล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าเพื่อให้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลมากที่สุดในระยะเวลาจ�ำกัด
คณะผู้วิจัยจึงแยกย้ายกันไปสังเกตการณ์และพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลตามบริเวณต่างๆ ของ
ชุมชน ผู้เขียนเริ่มต้นสนทนากับผู้ให้ข้อมูลในระหว่างที่พวกเขาก�ำลังท�ำกิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวันทัง้ ภายในบริเวณบ้าน เช่น เลีย้ งลูก ทอเสือ่ หรือพืน้ ทีท่ เี่ ป็นศูนย์กลางของชุมชน
เช่น วัดและร้านค้า หรือในบริบทของการด�ำรงชีพ เช่น ด�ำนา ปลูกผัก เลีย้ งวัว หาปลาเป็นต้น
นอกจากนี้ บางครัง้ ยังเดินทางไปส�ำรวจพืน้ ทีป่ า่ แหล่งน�ำ้ ตามธรรมชาติ คลองชลประทาน
พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ 
้ ทุง่ นา พืน้ ทีเ่ ลีย้ งปศุสตั ว์ ซึง่ อยูน่ อกบริเวณหมูบ่ า้ นพร้อมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกด้วย
ซูซาน บอร์โด (Susan Bordo) กล่าวว่างานศึกษาโดยนักวิจยั หญิงเปิดโอกาสให้ผใู้ ห้
ข้อมูลหญิงสามารถแสดงออกซึง่ “ความจ�ำเพาะพิเศษของความเป็นผูห้ ญิง” ได้แก่ อารมณ์
ความรูส้ กึ หรือความอ่อนไหวในประเด็นต่างๆ (Bordo 1990) ในการวิจยั ภาคสนามครัง้
นี้ ผูเ้ ขียนได้รบั ฟังเรือ่ งเล่าของผูห้ ญิงชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ความยากล�ำบากในการหาอาหารจากแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเป็นผลจากการต้องย้ายบ้าน การไม่มเี งินซือ้ ข้าว และในแง่ของอารมณ์
ความรู้สึก เช่น หญิงคนหนึ่งที่สามีเสียชีวิต ท�ำให้ต้องขาดผู้นำ� ครอบครัวมาช่วยคิดหรือหา
ทางออกในการย้ายบ้านทีถ่ กู น�ำ้ ท่วมจากเขือ่ น หรือความภาคภูมใิ จทีล่ กู เดินทางไปท�ำงาน
ต่างแดนแล้วส่งเงินกลับมาให้ที่บ้าน แต่ขณะเดียวกันก็คิดถึงและเป็นห่วงลูกที่อยู่ไกล
ด้วย ตลอดจนความคับข้องใจอันเนื่องมาจากไม่ได้รับการชดเชยอย่างเท่าเทียม เป็นต้น
ผูเ้ ขียนจึงได้รว่ มแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตัง้ แต่เล่าถึงครอบครัว เล่าถึง
การท�ำงานเป็นอาจารย์ซึ่งท�ำให้ผู้เขียนชอบพูดคุยกับผู้คนในหมู่บ้านเพื่อหาความรู้ไปสอน
หนังสือ ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาในประเทศไทยและปัญหาของ
เขื่อนที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เป็นต้น บทสนทนาเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้รับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเขื่อนน�้ำเทิน 2 จากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเป็นธรรมชาติ
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้หญิงสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับผล
กระทบจากการก่อสร้างเขือ่ นมีความเชือ่ มโยงกับนัยเชิงเพศสถานะ (Resurreccion and
Manorom 2007) ดังจะได้อภิปรายในหัวข้อต่อไป
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เขื่อนน้ำ�เทิน 2: เรื่องเล่าจากผู้หญิงในหมู่บ้าน

จากการพูดคุยกับผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัวตามแนววิธีวิจัยที่ได้อภิปรายข้างต้น พบ
ว่าการเข้าถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลในบริบททีไ่ ม่เป็นทางการ ช่วยสร้างบรรยากาศการพูดคุยอย่างเปิดเผย
แม้วา่ หลายคนจะแสดงออกว่ารับรูถ้ งึ ข้อจ�ำกัดในการแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งนีต้ อ่ บุคคลที่
เป็นตัวแทนรัฐ เช่น บางคนพูดว่า “เว้าเรือ่ งเขือ่ นกับทางการไม่ได้” หรือ “นายบ้านไม่อยาก
ให้พดู เรือ่ งนี”้ หรือบางคนให้เหตุผลว่าไม่สามารถพูดเรือ่ งเขือ่ นได้มากนัก “เพราะย่านเพิน่ มา
จับ” แต่กไ็ ด้เล่าถึงประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 ให้ผเู้ ขียนฟังอย่างตรงไปตรงมา
ในภาพรวมพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มมี มุ มองเกีย่ วกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการสร้าง
เขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีทศั นะแตกต่างกันบ้างในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ชดเชยในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน โดยสามารถอภิปรายเปรียบเทียบใน
ประเด็นหลักๆ ได้ดงั นี้
การย้ายถิ่นฐาน

การสร้างเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 ส่งผลให้ประชากรจ�ำนวนมากต้องย้ายถิน่ ฐานเนือ่ งจากทีอ่ ยู่
อาศัยเดิมถูกน�ำ้ ท่วม โดยเฉพาะหมูบ่ า้ นทีเ่ คยตัง้ อยูร่ มิ น�ำ้ เซบัง้ ไฟ หญิงชาวบรูวยั ต้นสีส่ บิ ปี
คนหนึง่ เล่าว่าเธอต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยในการโยกย้ายและสร้างบ้านใหม่ดว้ ยตนเอง และยัง
ต้องประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากหมู่บ้านแห่งใหม่ตั้งอยู่
ในสภาพแวดล้อมทีก่ นั ดาร ส่วนหญิงวัยกลางคนชาวลาวอีกคนหนึง่ ต้องเป็นหนีจ้ ำ� นวนมาก
เนือ่ งจากต้องกูเ้ งินจากกองทุนมาใช้จา่ ยในการสร้างบ้านใหม่หลังจากบ้านเดิมถูกน�ำ้ ท่วมถึง
สองรอบ และกลายเป็นเหตุให้เธอต้องแยกทางกับสามีในทีส่ ดุ
การสูญเสียที่ท�ำกิน

นอกจากน�ำ้ จะท่วมทีอ่ ยูอ่ าศัยแล้ว ผลกระทบประการส�ำคัญคือน�ำ้ จากการสร้างเขือ่ น
ยังเข้าท่วมทีน่ าของประชากรจ�ำนวนมาก หญิงชาวบรูอกี คนหนึง่ เล่าให้ผเู้ ขียนฟังว่าครอบครัว
ของเธอต้องเดินทางไกลถึง 8-10 กิโลเมตร เพือ่ หาทีน่ าใหม่ และทุกวันนีก้ ย็ งั ต้องประสบ
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ปัญหาน�ำ้ ไม่เพียงพอต่อการท�ำนา ยิง่ ไปกว่านัน้ การทีเ่ ธอและสามีตอ้ งใช้เวลาทัง้ วันในการ
เดินเท้าไป-กลับระหว่างนาแห่งใหม่และหมู่บ้าน ยังท�ำให้เธอเสียโอกาสที่จะท�ำอาชีพเสริม
อื่นๆ อีกด้วย ส่วนครอบครัวของหญิงชาวลาววัยปลายสามสิบผู้หนึ่ง เพิ่งจะสามารถกลับ
มาท�ำนาแซงได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่น�้ำจากเขื่อนท่วมที่นาเกือบทั้งหมดในหมู่บ้าน และ
ครอบครัวของเธอต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติมจากการซือ้ ข้าวเพือ่ บริโภคในครัวเรือน เพราะไม่มี
ทีน่ าปลูกข้าวมาตัง้ แต่ ค.ศ. 2010 และรัฐบาลเพิง่ จะสามารถจัดหาเครือ่ งสูบน�ำ้ และพัฒนา
คลองส่งน�้ำให้ได้ใน ค.ศ. 2014 ในขณะที่หญิงชาวลาวอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า นอกจาก
ทีน่ าของเธอจะถูกน�ำ้ ท่วมไปแล้ว เธอยังสูญเสียพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีแ่ ต่เดิมใช้เป็นพืน้ ทีเ่ ลีย้ งวัวควาย
ปศุสตั ว์ไปจนหมด จากทีเ่ ธอเคยเลีย้ งวัวควายมากถึงสิบกว่าตัวเพือ่ ใช้เป็นช่องทางการออม
เงินรูปแบบหนึง่ ปัจจุบนั นีเ้ ธอเหลือวัวเพียงสองตัวและคงจะต้องขายจนหมด เพราะไม่มหี ญ้า
พอส�ำหรับจะเลีย้ งวัวต่อไปได้
ผลกระทบทีป่ รากฏชัดเจนอีกประการหนึง่ คือความผันผวนของระดับน�ำ้ ในเซบัง้ ไฟซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามก�ำหนดการผลิตกระแสไฟฟ้า จากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผู้หญิงจากหลายๆ
หมูบ่ า้ นจะรวมกลุม่ กันมาจับปลา หอย และสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ ก่อนจะกลับบ้านพร้อมกับอาหาร
จากธรรมชาติ สภาพล�ำน�ำ้ ในปัจจุบนั ไม่อำ� นวยต่อการเข้าไปจับสัตว์นำ 
�้ ผูห้ ญิงหลายคนให้
ความเห็นตรงกันว่าระดับน�ำ้ ทีล่ กึ ท�ำให้ยากต่อการมองหาปลาหรือหอย และท�ำให้เกรงว่าจะ
เกิดอันตรายอีกด้วย จากแต่เดิมทีป่ ลาจากเซบัง้ ไฟมีอยูต่ ามธรรมชาติเป็นจ�ำนวนมาก ราคา
ถูกเพราะหาง่าย และมีรสอร่อย แม่ค้าขนมจีนผู้หนึ่งเล่าว่าปัจจุบันเธอต้องหันไปซื้อปลา
กระชังอย่างปลานิลมาใช้เป็นวัตถุดบิ แทน
แหล่งรายได้ใหม่เพียงอย่างเดียวจากพื้นที่ที่ถูกน�้ำท่วมคือการเผาถ่านจากต้นไม้ที่
ยืนต้นตายในน�ำ 
้ สามีของหญิงลาวผูห้ นึง่ เล่าให้ฟงั ว่านับตัง้ แต่นำ�้ ไหลเข้าท่วมพืน้ ทีใ่ น ค.ศ.
2010 ก็มตี น้ ไม้ใหญ่ยนื ต้นตายในน�ำ้ ปรากฏให้เห็นมากขึน้ และผูส้ ญ
ู เสียทีท่ ำ� กินหรือเป็น
หนี้สินก็เริ่มหันมาตัดไม้เหล่านี้ไปเผาเป็นถ่านเพื่อน�ำไปขายหารายได้ จนเกิดการแย่งกัน
ครอบครองต้นไม้และกีดกันไม่ให้คนจากหมู่บ้านอื่นๆ เข้ามาตัดไม้ในเขตหมู่บ้านของตน
เพราะต่างก็จำ� เป็นต้องพึง่ พิงรายได้จากการน�ำไม้เหล่านัน้ มาเผาถ่านขายนัน่ เอง

JSA 35.1-FINAL-1.indb 187

7/13/2560 BE 10:38 AM

188

กนกวรรณ มะโนรมย์

การชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน

ดังกล่าวในตอนต้นว่า เขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 ได้รบั การยกย่องจากธนาคารโลกว่าประสบผล
ส�ำเร็จในการด�ำเนินการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ค�ำบอกเล่าของ
หญิงเจ้าของร้านช�ำคนหนึ่งดูเหมือนจะยืนยันความส�ำเร็จนี้ เธอได้รับมอบวัวจากโครงการ
เลี้ยงวัวเพื่อเอาลูก และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการปลูกปาล์มน�้ำมันโดยความสนับสนุน
จากบริษทั น�ำ้ เทิน 2 อย่างไรก็ดี เธอตระหนักว่ามีการตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงความช่วยเหลือจากทางการ ดังทีห่ ญิงชาวลาววัย 45 ปีคนหนึง่ กล่าวกับผูเ้ ขียนว่า
“ของแจกตอนน�ำ้ ท่วมได้แต่คนรวย” หญิงเจ้าของร้านช�ำให้เหตุผลทีเ่ ธอได้รบั สิทธิพเิ ศษก่อน
คนอืน่ ๆ ว่าอาจเป็นเพราะเธอเป็นแม่มา่ ย และเธอตัง้ ใจว่าหลังจากทีว่ วั ของเธอออกลูกแล้ว
เธอจะให้แม่พนั ธุว์ วั กับชาวบ้านคนอืน่ ต่อไป
นอกจากการชดเชยทีใ่ นระดับปฏิบตั อิ าจจะท�ำได้ไม่ทวั่ ถึงแล้ว ยังมีขอ้ จ�ำกัดในแง่ของ
รูปแบบการช่วยเหลือทีอ่ าจไม่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ และในแง่ของ
การเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการชดเชยโดยรวม หญิงคนหนึง่ เล่าว่าแม้เธอจะได้รบั แจก
ไก่พันธุ์มาสองตัวตามที่รัฐต้องการสนับสนุนให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเริ่มอาชีพใหม่ได้
แต่เธอและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ก็จ�ำเป็นต้องเลือกน�ำไก่ไปขายแทนที่จะเลี้ยง
เป็นแม่พนั ธุเ์ พือ่ พัฒนาอาชีพต่อไป เนือ่ งจากพวกเธอไม่มรี ายได้และจ�ำเป็นต้องใช้เงินสดที่
ได้จากการขายไก่ไปใช้เพือ่ ซือ้ ข้าว ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูเ้ ขียนพบว่าผูไ้ ด้รบั ผลกระทบบางคนบอก
ว่าไม่เคยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแจกไก่พันธุ์จากทางการ และแม้จะมีข้อก�ำหนดให้
โครงการเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 จัดเตรียมช่องทางการร้องทุกข์สำ� หรับชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การสร้างเขือ่ นนี้ แต่หญิงลาววัยปลายสามสิบปีผหู้ นึง่ ก็ยนื ยันกับผูเ้ ขียนว่าชาวบ้านส่วนใหญ่
ไม่เคยได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับช่องทางนีแ้ ต่อย่างใด
ท้ายที่สุด ผู้เขียนพบว่าผลกระทบโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจกลายเป็นหนึ่งในเงื่อนไข
ที่ผลักดันให้คนหนุ่มสาวในพื้นที่ต้องเดินทางไปท�ำงานต่างเมืองและในประเทศไทย ดัง
สะท้อนให้เห็นจากประสบการณ์รว่ มของแม่วยั สีส่ บิ เศษๆ สามคน คนแรกต้องส่งลูกคนหนึง่
ไปหารายได้จากการท�ำนาแซงกับญาติในอีกหมู่บ้านที่มีระบบชลประทาน และอีกสองคน
ต้องเดินทางไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ คนทีส่ องตัดสินใจให้ลกู ชายสองคนไปท�ำงานทีเ่ มืองไทย
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เพื่อหาเงินส่งกลับมาให้ใช้ซื้อข้าว ในขณะที่ตนเองและสามีหารายได้จากการตัดไม้มาเผา
ถ่านขาย และคนสุดท้ายทีค่ อยเป็นห่วงลูกสาวทีต่ อ้ งจากครอบครัวไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ ทัง้ ที่
ได้รบั ค่าแรงไม่มากและไม่แน่วา่ จะสภาพความเป็นอยูค่ วามปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
บทสรุป: จาก ‘จรยุทธ์วิธี’ สู่เป้าหมายของงานวิจัย

ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบของโครงการเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 เป็น
ตัวอย่างของงานศึกษาในประเด็นทีล่ ะเอียดอ่อน ภายใต้บริบทการเมืองและสังคมทีค่ วบคุม
การแสดงความเห็นของประชาชนในเรือ่ งนโยบายการพัฒนา การสร้างเขือ่ นได้รบั การผนวก
เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายลดปัญหาความยากจนและการพัฒนาประเทศโดยรวมของประเทศ
ลาว ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากธนาคารโลกซึ่งเป็นทั้งผู้สนับสนุน
โครงการและเป็นหลักประกันในการขอเงินกู้จากธนาคารอื่นๆ บนพื้นฐานของรายงานการ
ประเมินมาตรการลดผลกระทบอันเนือ่ งมาจากโครงการเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 ซึง่ ได้ขอ้ สรุปในเชิง
บวกมากกว่าเชิงลบ คณะผู้วิจัยเห็นข้อจ�ำกัดของงานศึกษาเหล่านี้ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
ประชาชนและไม่สามารถแสดงความเห็นเกีย่ วกับเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 อย่างเปิดเผยทุกแง่มมุ อีก
ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อท้องถิ่นยังไม่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับผลกระทบอย่างตรงไป
ตรงมาได้ จึงเห็นความจ�ำเป็นที่จะด�ำเนินงานวิจัยโดยอาศัยกระบวนการศึกษาแบบไม่เป็น
ทางการหรือทีผ่ เู้ ขียนเรียกว่า ‘จรยุทธ์วธิ ’ี เพือ่ ให้สามารถเข้าถึง มุมมอง ความคิด ความรูส้ กึ
และประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายของชาวบ้านต่อเขื่อนน�้ำเทิน 2 นอกเหนือจากการ
รับทราบข้อมูลจากงานศึกษาวิจยั ทีเ่ ข้าถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลผ่านหน่วยงานทีเ่ ป็นตัวแทนรัฐหรือผูด้ �ำเนิน
โครงการพัฒนาโดยตรง
ผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่าเขื่อนน�้ำเทิน 2 ส่งผลกระทบทางลบอย่างรุนแรง
ต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนตามล�ำน�้ำเซบั้งไฟซึ่งเป็นพื้นที่รับน�้ำท้ายเขื่อนน�้ำเทิน 2
(Baird et al 2015, 1093-1102) เช่น การสูญหายไปจ�ำนวนมากของปลา การสูญเสีย
พื้นที่เพาะปลูกตามแนวตลิ่ง การสูญเสียพื้นที่ท�ำนาปีเพราะถูกน�้ำจากเขื่อนท่วมเกือบจะ
ทัง้ หมด ท�ำให้ชาวบ้านต้องแบกรับความเสีย่ งในการท�ำนาปรังซึง่ ต้องใช้ทนุ สูงกว่า นอกจาก
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นี้ กระบวนการชดเชยโดยบริษัทน�้ำเทินยังขาดประสิทธิภาพและการด�ำเนินงานที่เป็นธรรม
และทัว่ ถึง เช่น การช�ำระค่าชดเชยส�ำหรับการโยกย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยยังด�ำเนินการได้ไม่ครบถ้วน
และผู้มีฐานะยากจนจ�ำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้จากเงินกองทุนและกระบวนการ
ร้องทุกข์ เป็นต้น
คณะผู้ศึกษาหวังว่างานวิจัยที่น�ำเสนอข้อมูลจากแตกต่างหลากหลายมุมมองนี้
จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบโดนเฉพาะคนยากจนที่ไม่มีปากเสียงได้บอก
เล่าปัญหาของพวกเขา ขณะเดียวกันก็หวังว่าผลงานวิชาการดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางถึง
ธนาคารโลก รัฐบาลลาว บริษัทน�้ำเทิน 2 และผู้เกี่ยวข้องให้หันมาให้ความส�ำคัญกับ
ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีท่ า้ ยเขือ่ นในลุม่ น�ำ้ เซบัง้ ไฟมากขึน้ ไม่ใช่เน้น
เฉพาะพืน้ ทีห่ ลักทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเขือ่ นเท่านัน้ เนือ่ งจากระบบนิเวศและวิถชี วี ติ ของพวก
เขาก็ได้รบั ผลกระทบทีร่ นุ แรงไม่นอ้ ยไปกว่ากัน ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอผลการศึกษาผ่าน
พืน้ ทีว่ ชิ าการหลากหลายรูปแบบ เช่น น�ำเสนอผลการศึกษาในทีป่ ระชุมร่วมระหว่างองค์กร
ภาคประชาสังคมกับธนาคารโลก4 น�ำเสนอในทีป่ ระชุมผูส้ อื่ ข่าวต่างประเทศ5 น�ำเสนอผ่าน
สือ่ ขององค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ (Shoemaker et al 2014) และทีส่ ำ� คัญคือการน�ำ
เสนอผลการศึกษาในรูปแบบของบทความทางวิชาการซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารทีเ่ ป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ (Baird et al 2015)
บทความดังกล่าวได้เน้นย�้ำเป้าหมายส�ำคัญของการศึกษานี้ คือการเรียกร้องให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ธนาคารผูใ้ ห้ทนุ สร้างเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 รัฐบาลลาว และโดยเฉพาะ
ธนาคารโลกได้พิจารณาข้อมูลอีกด้านว่า ข้อมูลที่ธนาคารโลกใช้อ้างอิงในการยกย่อง

4

เป็นส่วนหนึ่งของเสวนาโต๊ะกลม “Safeguarding Land, Housing and Indigenous Peoples’ Rights” เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม ค.ศ. 2014 ณ ส�ำนักงานของ Open Society Foundation กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.povertyandconservation.info/en/event/safeguarding-land-housing-and-indigenouspeoples’-rights-2014.
5

เป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาสาธารณะ “International Financing of Dams in the Mekong: Responses to Ten
Years of Banking on Nam Theun 2” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2015 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่ง
ประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fccthai.com/items/1759.html.
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ความส�ำเร็จของเขื่อนน�้ำเทิน 2 นั้น เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของโครงการแล้ว
หรือไม่ (Baird et al 2015, 1100-1102) และภายหลังจากทีบ่ ทความชิน้ นีไ้ ด้รบั การเผย
แพร่ชว่ งปลาย ค.ศ. 2015 เครือข่ายจับตาธนาคาร ซึง่ เป็นเครือข่ายขององค์กรรณรงค์ดา้ น
สิง่ แวดล้อมในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ทีม่ บี ทบาทในการติดตามโครงการและการ
ลงทุนของธนาคารและกองทุนต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ ได้สง่ จดหมายร้องเรียน (compliant letter) ถึงธนาคารเพือ่ การลงทุนยุโรป
(European Investment Bank: EIB) ซึง่ เป็นหนึง่ ในธนาคารทีส่ นับสนุนงบประมาณสร้าง
เขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 พร้อมสรุปประเด็นผลกระทบจากโครงการเขือ่ นดังกล่าว เนือ้ หาของจดหมาย
ร้องเรียนได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากบทความของคณะผู้วิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก
การศึกษาเพือ่ ติดตามผลกระทบของเขือ่ นน�ำ้ เทิน 2 โดยคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ (POE) อีกทัง้ ยัง
ได้นำ� บทความจากงานศึกษาเมือ่ ค.ศ. 2001 (Shoemaker et al 2001) และบทความ
จากงานศึกษาครัง้ ล่าสุด (Baird et al 2015) เป็นเอกสารแนบท้าย (Roggenbuck
2016) นับเป็นก้าวส�ำคัญอีกก้าวทีม่ งุ่ สูเ่ ป้าหมายหลักของคณะผูว้ จิ ยั และโดยเฉพาะผูเ้ ขียน
ซึง่ เห็นว่างานวิจยั ควรมีบทบาทรับใช้สงั คมและผูย้ ากไร้ ต้องชีใ้ ห้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ระหว่างผูค้ รองอ�ำนาจน�ำและผูถ้ กู กดทับ เพือ่ จะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ กว่า
เดิมส�ำหรับกลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการพัฒนา (Brown and Strega 2005, 9-10)
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