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บทความนี้อภิปรายประสบการณ์วิจัยภาคสนามของผู้เขียน  ซึ่งได้มีส่วนร่วมในโครงการ 

ศึกษาผลกระทบจากเข่ือนน�้าเทิน 2  ต่อวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าเซบ้ังไฟ  สปป.ลาว  

ภายใต้เงือ่นไขของการควบคมุการเข้าถึงและน�าเสนอข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบของโครงการ

พฒันาโดยรัฐ  คณะผูวิ้จยัจงึเห็นความจ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยักระบวนการศกึษาอย่างไม่เป็น 

ทางการหรือที่ผู้เขียนเรียกว่า ‘จรยุทธ์วิธี’ ซึ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลโดยพยายามจ�ากัดการ

แทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ  แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของผู้ให้

ข้อมลูตามหลกัการพืน้ฐานของจริยธรรมการวจิยัทางสงัคมศาสตร์  จากการสนทนากบัผูใ้ห้

ข้อมลูเพศหญงิพบว่า ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษาได้รบัผลกระทบทัง้ในแง่ของสภาพแวดล้อมและวถิี

ชวีติ  เรือ่งเล่าจากประสบการณ์เหล่าน้ีเป็นอกีด้านของข้อมลูทีไ่ม่ค่อยปรากฏในรายงานการ

ศกึษาผลกระทบอย่างเป็นทางการ  การตพีมิพ์บทความเพ่ือน�าเสนอผลการศึกษาของคณะ

ผูว้จิยัในวารสารวิชาการนานาชาต ิ จงึมบีทบาทช่วยสะท้อนเสยีงของผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจาก

โครงการพฒันาให้ได้รับการพิจารณาในระดับนโยบายอย่างเป็นรปูธรรม

ค�ำส�ำคญั การพฒันา, จรยิธรรมการวจิยั, ธนาคารโลก, เขือ่นน�า้เทนิ 2, เซบัง้ไฟ 

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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การเมืองเรื่องเขื่อนในลาว

“เขือ่นพลงังานไฟฟ้า” เป็นประเดน็อ่อนไหวและละเอยีดอ่อนทางการเมอืงอย่างย่ิงของรฐับาล

ลาว โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเข่ือนน้ันเป็นทีส่นใจ ถกเถยีง ถกูตัง้ค�าถามมากมายและคดัค้าน

ในระดบันานาชาตจิากองค์กรระหว่างประเทศท่ีเป็นทีเ่ชือ่ถอืและมอีทิธพิลในการผลักดนัการ

เปลีย่นแปลงเชงินโยบายด้านเขือ่น  เพือ่ลดผลกระทบต่อธรรมชาตแิละวถิชีีวติของผู้คน  เช่น 

องค์การแม่น�า้นานาชาต ิ (International  Rivers:  IR)  และเครอืข่ายจับตาธนาคาร  (CEE 

Bankwatch Network) รวมท้ังองค์กรในชาติทัง้ระดบัชาติและระดบัท้องถ่ินของประเทศเพ่ือน

บ้านในลุม่น�า้โขง เช่น สมาคมแม่น�า้เพือ่ชวีติ (Living River Siam Association) โครงการ

ฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น�้าโขง  (Towards  Ecological  Recovery  and  Regional 

Alliance/Foundation for Ecological Recovery: TERRA/FER) และเครือข่ายสภาองค์กร

ชมุชนลุม่น�า้โขงในประเทศไทย เป็นต้น

เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่ารัฐบาลลาวไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว

กบัเขือ่นท่ีจะสร้างให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้รบัทราบเท่าใดนกั  (Boer  et  al,  2015;  Hirsch 

2001; Baird et al 2015; Shoemaker 2002; Delang and Toro 2011; International 

Rivers 2004; Matthews, 2012) แม้ว่าประชาชนลาวส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมกระบวนการ 

ปรกึษาหารอืเรือ่งเข่ือนอย่างเป็นทางการ  (Milattanapheng 2006)  แต่ประชาชน องค์กร

ภาคประชาชน  รวมท้ังส่ือมวลชนลาว  ยงัมข้ีอจ�ากดัในการพดูและแสดงความเหน็เชงิโต้แย้ง

กบัรฐับาลลาวในประเด็นท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการพฒันาของรฐั  โดยเฉพาะประเดน็การสร้าง

เขือ่น  เน่ืองจากวัฒนธรรมการเมอืงและวธิปีกครองทีใ่ช้ระบบควบคมุและจ�ากดับทบาทภาค

ประชาชนในการแสดงความเห็นเชงิวิพากษ์วจิารณ์ต่อรฐั (Baird et al 2015, 1085)

รัฐบาลลาวออกกฎหมายด้านความมั่นคงไม่ให้ประชาชนแสดงความเห็นวิพากษ์

วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งกฎหมายที่จะท�าให้รัฐเกิดความระส�่าระสายและเกิด

ปัญหาทางการปกครองและการเมือง  (International  Federation  for  Human  Rights 

2012)  นอกจากน้ี  รัฐบาลมีค�าส่ังทางปกครองว่าด้วยการต่อต้านรัฐด้วยการบิดเบือนข้อ

เท็จจริงให้ถือว่าเป็นคดีอาญา  ดังนั้น ประชาชนลาวจึงไม่อาจแสดงการคัดค้านขัดขืนและ
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หรอืแสดงความเห็นในเชงิไม่เหน็ด้วยกบัรฐัในเรือ่งการพัฒนาเข่ือนไฟฟ้าพลงัน�า้เพราะหวาด

กลัวรฐั  แม้ว่าประชาชนบางกลุม่ทีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบจะไม่เหน็ด้วยกบัการสร้างเข่ือน

กต็าม  (Southeast  Asian  Press  Alliance  2015)  ประชาชนมกัได้รบัข้อมลูด้านดขีอง

เขือ่น  เช่น  เข่ือนเป็นเคร่ืองมอืลดความยากจนในชนบทและเป็นการพฒันาทีด่ ีดงัตวัอย่างที่

ผูเ้ขยีนได้ฟังจากนายบ้าน (ผูใ้หญ่บ้าน) ท่านหนึง่ในพืน้ทีก่่อสร้างเขือ่นดอนสะโฮง บนล�าน�า้

โขงสายหลกัทางตอนใต้ของลาว  ระหว่างท่ีผูเ้ขยีนเข้าไปในพืน้ทีเ่มือ่ช่วงต้น  ค.ศ.  2016  ว่า 

“เมือ่รฐัเหน็ว่าโครงการ (เข่ือนดอนสะโฮง) ด ี เฮากว่็าดนี�า”  ในขณะทีอ่งค์กรนานาชาต ิ รฐั

ในประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่างได้แก่กัมพูชาและเวียดนาม  รวมทั้งภาคประชาสังคมมีการ

ถกเถียงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคมของเขื่อนนี้อย่างล้นหลาม  เนื่องจาก

ผลกระทบต่อปลาและสังคมเศรษฐกิจข้ามพรมแดน  (Baran  and  Ratner  2007;  Baird 

2011;  International  Rivers  2015)  รวมทัง้ส่งจดหมายเปิดผนกึให้รฐับาลลาวทบทวน

กระบวนการประเมินผลกระทบ  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง 

(Mekong River Commission: MRC) ตามแนวทางว่าด้วยกระบวนการการปรกึษาหารอื

ล่วงหน้าและข้อตกลง1 

นอกจากน้ียังมีกรณีตัวอย่างกรณีอื่นๆ  ที่สะท้อนการจัดการน�้าโดยรัฐที่ไม่สนใจการ

ประเมินผลกระทบของการสร้างเข่ือนต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ

ตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด  เช่น  การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมไม่ครอบคลมุ

พืน้ทีก่รณเีข่ือนเทินหินบุน รวมท้ังปัญหาหน่วยงานให้ทนุสร้างเขือ่นได้แก่ธนาคารพฒันาแห่ง

เอเชยี (Asian Development Bank: ADB) และบรษิทัผูผ้ลติไฟฟ้าละเลยการชดเชยและ

เยยีวยาผูไ้ด้รับผลกระทบอย่างยัง่ยนื  (Shoemaker  1998,  2000)  หรอืกรณเีขือ่นไชยะบรุี

ทีแ่ม้ว่าจะมกีารคัดค้านจากนานาชาติและภาคประชาสงัคมของประเทศไทย โดยเฉพาะจาก

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน�้าโขง  แต่แผนการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

1  ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง  การปรึกษาหารือล่วงหน้า  และข้อตกลง  (Procedures  for  Notification,  Prior 
Consultation,  and  Agreement:  PNPCA)  โดยเขื่อนไชยะบุรีเป็นโครงการแรกที่มีการจัดท�ากระบวนการนี้  ภายใต้
ข้อตกลงแม่โขง  1995  (1995  Mekong  Agreement)  ส่วนเขื่อนดอนสะโฮงนั้นก็ถูกวิจารณ์จากนานาชาติเกี่ยวกับ
กระบวนการ PNPCA ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างรอบด้าน (International Rivers 2014; Sambo 2014).
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แห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  และประเทศลาวกยั็งคงด�าเนนิต่อไปโดยความร่วมมือระหว่างรฐั

กบัภาคเอกชน (Matthews 2012)

การผลติและค้าขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างไทยและลาวถอืเป็นความร่วมมือข้ามชาติ

ด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐต่อรฐั  ซ่ึงประเทศลาวมฐีานะเป็นผูผ้ลติและประเทศไทยคือผูซ้ือ้หรอื

ผูบ้รโิภค  โดยรัฐท้ังสองต่างมอี�านาจเชงินโยบายและกฎหมายทีเ่อือ้ให้ภาคเอกชนแย่งยดึน�า้

เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็น  “แบตเตอรี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  (International 

Rivers  2014;  Matthews  2012)  กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของลาวได้ก�าหนด 

แผนการสร้างเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�า้มากกว่าเจ็ดสบิแห่งทัว่ประเทศทัง้ในแม่น�า้โขงสายหลักและ

ล�าน�้าสาขาของแม่น�้าโขงเพื่อส่งออกให้ประเทศเพื่อนบ้าน  และประเทศไทยยังเป็นผู้ลงทุน

รายใหญ่ส�าหรับการสร้างเข่ือนในลาวเนื่องจากการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าท�าได้

ยากมากข้ึนเรื่อยๆ  อันเป็นผลมาจากความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของขบวนการภาค

ประชาสงัคมท่ีเคลือ่นไหวคัดค้านการก่อสร้างเขือ่น  และการทีส่ือ่มเีสรภีาพในการน�าเสนอ

ประเดน็ปัญหาและผลกระทบของเข่ือน  ฯลฯ  (Bฺoer  et  al  2015)  โดยรฐับาลลาวมแีผน

ขายไฟฟ้าให้ประเทศไทยมากถึง 7,000 เมกะวตัต์ ภายใน ค.ศ. 2015 (Department of 

Energy Business, Ministry of Energy and Mines 2014) เป็นส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์

เพือ่ลดความยากจนและสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ  (Sivongxay  2015)  เนือ่งจาก

ลาวถกูจดัอยูใ่นกลุม่ประเทศทีย่ากจนทีสุ่ดในโลก  รฐับาลลาวจึงพยายามสรา้งยทุธศาสตร์

การพัฒนาด้วยการใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือการพัฒนา

ตลอดสิบกว่าปีท่ีผ่านมา (Matthews 2012) ล่าสดุ ใน ค.ศ. 2016 ธนาคารโลกได้รายงาน

ว่าลาวมีเศรษฐกิจที่เติบโตและก้าวหน้าด้านการพัฒนามากที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย

ในช่วงสบิปีท่ีผ่านมา ภายใต้นโยบายการน�าทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น แม่น�า้  เหมอืงแร่ และ

ป่าไม้มาใช้อย่างเข้มข้น  (World Bank 2016) 
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การเปิดเผย/ปกปิดตัวตนของผู้ศึกษา 
บนทางสองแพร่งของจริยธรรมการวิจัย

เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่าการท�าวิจัยใดๆ  ก็ตามจะต้องด�าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรม

การวจิยัอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ต้องศึกษากลุม่ผูด้้อยโอกาส กลุม่ชายขอบ หรอื

กลุ่มผู้ถูกตีตราโดยสังคม รวมท้ังกลุม่คนทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ละเอียดอ่อนหรอือ่อนไหวทาง

สงัคม การเมอืงและวัฒนธรรม (Laine 2000; Li 2008; Kellehear 1996; Stacey 1988) 

โดยยดึหลกัการเคารพในศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์  (Lee,  1993)  ผูวิ้จัยต้องใช้วิธีการสงัเกต

แบบมส่ีวนร่วมโดยการเปิดเผยตัวตนของผูศ้กึษา (overt participation observation) แต่

ก็มีงานวิจัยบางลักษณะซ่ึงผู้วิจัยจ�าเป็นต้องใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยปกปิดตัวตน

ของผูศ้กึษา (covert participation observation) โดยนกัวจิยัเข้าไปในพืน้ทีแ่ละอยูป่ะปน

ในกลุม่คนทีถู่กศกึษาโดยมไิด้แจ้งประเด็นการศกึษาและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา รวมทัง้

ไม่ได้ขออนุญาตกลุม่เป้าหมายก่อนเข้าไปศกึษา (Herrera 1999; Hilbert 1980; Lugosi 

2008)  ผู้ศึกษาเข้าไปในพื้นที่และพยายามท�าตัวกลมกลืนไปกับผู้ถูกศึกษาเพื่อสังเกตราย

ละเอยีดทีล่กึซ้ึงในเหตกุารณ์จริงๆ อย่างเป็นธรรมชาตโิดยผูถ้กูศกึษาไม่ถูกรบกวน ผูว้จิยัอาจ

ท�าตวัให้กลมกลนืกับผูถู้กศกึษาโดยท�ากิจกรรมต่างๆ ทีผู่ถ้กูศกึษาท�ากไ็ด้ (Laine 2000) 

ในวงวิชาการสังคมศาสตร์  ยังมีงานวิจัยที่ใช้วิธีสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดย

ปกปิดตวัตนของผูศ้กึษาในสดัส่วนค่อนข้างน้อย  (Li  2008)  แต่กยั็งมีนกัวิจัยทีจ่�าเป็นต้อง

เลอืกแนวทางดังกล่าวแม้ว่าจะถูกวิจารณ์ในเรือ่งนีก้ต็าม  (Lugosi  2008;  Paradis  2000) 

เช่น นกัวจิยัสายวิพากษ์และนักเคลือ่นไหวทางสงัคมมกัใช้วธิกีารนีเ้พือ่หาข้อมลูมาสนบัสนุน 

การเมอืงภาคประชาชนและการพฒันาคุณภาพชวีติของกลุม่ผูด้้อยโอกาส  (Laine  2000; 

McCosker et al 2001) เช่น นักวิจยัท่ีศกึษาคนไร้บ้านในประเทศตะวนัตก (Li 2008) แต่

นกัวจิยัผูป้กปิดตัวตนมกัถูกกล่าวหาเสมอๆ  ว่าขาดจรรยาบรรณและจรยิธรรม  ไม่เคารพใน

ศกัดิศ์รขีองผูใ้ห้ข้อมลู  โดยเฉพาะในการท�าวจิยักบักลุม่เปราะบางและอ่อนแอหรอืงานวจิยัที่

อาจเกดิความอนัตรายกบัผูถู้กศกึษาได้ภายหลงั เป็นต้น (Herrera 2003; Homan 1980, 

1991; Bulmer 1982; Dingwall 1980) อกีทัง้ยงัถกูกล่าวหาและต�าหนติเิตยีนในประเดน็

ความสมัพนัธ์ทางอ�านาจระหว่างผูศ้กึษาและผูถ้กูศึกษา  เพราะท�าให้ผูศึ้กษาอยู่ในต�าแหน่ง

ทีเ่หนอืกว่าผูใ้ห้ข้อมลู  (Lugosi 2008) 
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มีงานศึกษาระดับนานาชาติท่ีใช้การศึกษาแบบปกปิดตัวตนของผู้ศึกษา  ซึ่งส่วน

มากเป็นการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการกระท�าท่ีผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมายของ

ปัจเจกบคุคล กลุม่คน หรือองค์กร  ซ่ึงคนกลุม่นีม้กัปฏเิสธการเข้าร่วมในกระบวนการศกึษา 

การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ค่อนข้างยากและอันตราย  ดังนั้น  นักวิจัยจึงต้อง

ปกปิดตัวตนเมื่อเข้าไปในกลุ่มเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยหรือท�าให้กลุ่มตัวอย่างระแวงได้ว่ามีคน

เข้ามาสังเกตพฤตกิรรมหรือกจิกรรมผดิกฎหมายของตน การปกปิดตวัตนของนกัวจิยั ท�าให้

นักวิจัยสามารถเห็นการด�าเนินกิจกรรมตามปกติอย่างเป็นธรรมชาติโดยผู้ถูกศึกษาไม่ต้อง

เสแสร้ง  ซ่ึงหากนักวิจัยเผยตัวตนว่าเป็นใครก็อาจไม่ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับหรือ

สามารถได้ข้อมลูอย่างแท้จรงิจากกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู  (Lugosi,  2008)  เช่น  การวจิยัเกีย่วกบั

การพนนักม็กันยิมใช้วธีิการศกึษาแบบปกปิดตวัตนของผู้ศกึษา  โดยนกัวจัิยต้องรกัษาระยะ

ห่างท่ีเหมาะสมและพจิารณาระดบัความสมัพันธ์ว่ามากน้อยเพียงใดในการเข้าไปศกึษาชีวติ

ของนักพนัน  เนื่องจากบางคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเปราะบางหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรม 

(Li 2008)

บทความเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในแวดวงการศึกษาได้ตั้งค�าถามเกี่ยวกับ

มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยหลายประเด็นที่น่าสนใจ  เช่น  นักวิจัยแต่ละคนมีฐานคิดและ

ตคีวามหมายของค�าว่าจริยธรรมการวิจยัแตกต่างหลากหลาย  ขึน้กบับรบิทความเป็นมาทาง

สงัคมและวฒันธรรมของนกัวจิยัแต่ละคน ดงันัน้ จรยิธรรมการวิจัยจึงมีความหมายทีซ่บัซ้อน

หลากหลาย  และข้ึนกบัประเด็นการศกึษาว่าเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนหรอือ่อนไหวมากน้อย

เพยีงใดด้วย (Deyhle et al 1992) นอกจากนี ้การตคีวามหมายของจรยิธรรมการวจิยัยงัขึน้

กบัการให้ความหมายทางสงัคมต่อกลุม่ประชากรทีจ่ะท�าการศกึษา  เพราะงานวจิยับางเรือ่ง

มักเก่ียวข้องกับอารมณ์  ความรู้สึกที่อึดอัดคับข้องใจของผู้ให้ข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยให้กับ 

นกัวจิยัได้อย่างตรงไปตรงมา (McCosker et al. 2001) 

จากพื้นฐานการตีความจริยธรรมการวิจัยที่แตกต่างกันกลายเป็นเงื่อนไขให้นักวิจัย

บางกลุ่มตัดสินใจเลือกใช้วิธีการวิจัยแบบปกปิดตัวตน  โดยเฉพาะในกรณีท่ีประเด็นการ

ศกึษาหรอืกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูมลีกัษณะเฉพาะ เช่น ประเดน็การศกึษาวจิยัเกีย่วข้องกบัความเป็น

ส่วนตัวมากๆ หรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล เช่น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคาม
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ทางการเมืองหากบอกเล่าข้อมูลแก่นักวิจัย  โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมีความเห็นขัดแย้งใน

สงัคมต่อเรือ่งใดเร่ืองหน่ึงท่ีค่อนข้างรนุแรงและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชดัเจน  (Lee  1993  อ้างถงึ

ใน McCosker  et  al  2001)  หรือด้วยเงือ่นไขบางประการทีก่ารเปิดเผยตวัตนของนกัวิจยั

อาจเป็นการรบกวนชวิีตประจ�าวันของผูถู้กศกึษามากเกนิไป (Aldred 2008; Laine 2000) 

ตลอดจนการท่ีผู้ให้ข้อมูลมักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม

หรอืผูศ้กึษา  (Lugosi  2008)  เมือ่ทราบว่าตนก�าลงัถกูสงัเกตพฤตกิรรมหรอืถกูตัง้ค�าถาม 

ดังนั้น  การปกปิดตัวตนของผู้ศึกษาระหว่างการวิจัยจึงอาจจ�าเป็นเพ่ือให้นักวิจัยสามารถ

เข้าถงึข้อมลูเชงิลกึบางอย่าง  โดยเฉพาะการวจิยัทีมุ่ง่เข้าถงึข้อมลูเพือ่ความเป็นธรรมส�าหรบั

กลุม่ผูอ่้อนแอ เปราะบาง ชายขอบ ยากไร้ และด้อยโอกาส (Aldred 2008; Li 2008) 

ในแวดวงการวิจัยทางสังคมศาสตร์  นักวิจัยจึงมักต้องเผชิญกับสภาวะ  “ทางสอง

แพร่งของจริยธรรมการวิจยั”  (Li 2008) กล่าวคอื ในขณะทีเ่กณฑ์จรยิธรรมการวจิยัในระดบั

สถาบันจะเรียกร้องให้นักวิจัยเปิดเผยตัวตน  แต่ในบางสถานการณ์ดังที่ได้อภิปรายข้างต้น 

การวิจัยแบบไม่เปิดเผยตัวของของผู้ศึกษาก็มีความจ�าเป็นเช่นกัน  (Li  2008;  Herrera  

1999,  2003)  ถึงท่ีสุดแล้ว  จดุมุง่หมายของการวจิยัจะช่วยก�าหนดวธิกีารศกึษาเมือ่นกัวจิยั

ต้องเผชิญกับสภาวะที่อยู่บนทางสองแพร่งของจริยธรรมการวิจัย  นักวิจัยเท่านั้นจะรู้ดีว่าวิธี

การศึกษาแบบใดมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ภายใต้บริบทสังคมและการเมืองเฉพาะ

และความละเอยีดอ่อนของประเด็นการศกึษา  (Homan  1991)  และโดยเฉพาะอย่างยิง่จะ

ต้องค�านงึถงึเป้าหมายของการเข้าถึงข้อมลู  ว่าจะสามารถน�ามาใช้เพือ่ปลดปล่อยกลุม่ผูด้้อย

โอกาสออกจากสภาวะการถกูเอาเปรยีบได้มากน้อยเพยีงใด (Paradis 2000) 

ในกรณขีองโครงการวจิยัท่ีผูเ้ขียนได้มส่ีวนร่วมเป็นหน่ึงในคณะผูว้จัิยเข้าไปเกบ็ข้อมูล 

ในพื้นที่ลุ ่มน�้าเซบั้งไฟระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2013  ถึงวันที่ 18 มกราคม 

ค.ศ. 20142  แม้ว่าคณะผูวิ้จยัอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้วธิปีกปิดตวัตนของผูศ้กึษาในระดบัเดยีว

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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กับกรณีตัวอย่างท่ีอภิปรายถึงข้างต้น  แต่เนื่องจากเป็นการศึกษาที่อยู่ในบริบทเฉพาะของ

การเมืองเร่ืองเข่ือนในลาวท่ีรัฐลาวมองว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวต่อความม่ันคง  และรัฐมี

บทบาทในการก�ากบัดูแลการเข้าถึงข้อมลู โดยเฉพาะกลุม่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการก่อสร้าง

เขือ่น จงึกลายเป็นเงือ่นไขส�าคัญท่ีท�าให้คณะผูว้จิยัจ�าเป็นต้องปรบัแนวทางในการเข้าถงึผูใ้ห้

ข้อมลู เพือ่ให้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้รอบด้าน แต่ขณะเดยีวกนักค็�านงึถงึความปลอดภยัของ

ผูใ้ห้ข้อมลูเป็นส�าคัญด้วย ดังท่ีจะได้อภิปรายในหวัข้อต่อๆ ไป

เขื่อนน้ำาเทิน 2: เขื่อนต้นแบบในทัศนะของธนาคารโลก

เขือ่นน�า้เทนิ 2 เป็นเข่ือนทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศลาว สร้างข้ึนในล�าน�า้เทนิบนทีร่าบสงูนากาย 

เริม่ก่อสร้างใน ค.ศ. 2005 และเร่ิมผลติไฟฟ้าได้ใน ค.ศ. 2010 ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได้นัน้

แบ่งเป็น 995 เมกะวัตต์ ขายให้ประเทศไทย ส่วนอกี 75 เมกะวตัต์ เอาไว้ใช้ในประเทศ (Porter 

and Shivakumar 2011) เข่ือนน้ีสร้างและเป็นเจ้าของโดยบรษิทัน�า้เทนิ 2 (Nam Theun 

Power Company: NTPC)    ซึง่เป็นบรษัิทร่วมทุนระหว่างบรษัิทไฟฟ้าฝรัง่เศส  รฐับาลลาว 

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ถือเป็นเขื่อนแห่งแรกๆ  ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

ธนาคารโลกซึง่เคยลดบทบาทด้านน้ีลงในช่วงทศวรรษ 1980-1990 ภายหลงัการแต่งตัง้คณะ

กรรมาธิการเข่ือนโลก (World Commission on Dams: WCD) ขึน้เพือ่ศกึษาทบทวนการ

สนบัสนนุการสร้างเขือ่นทัว่โลกและเสนอแนวทางการลดผลกระทบ ธนาคารโลกจึงได้กลบัมา

ฟื้นนโยบายการให้การสนับสนุนการสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกอีกครั้ง  และตัดสินใจ

ให้การสนบัสนนุการสร้างเขือ่นน�า้เทนิ 2 เมือ่ ค.ศ. 2005 (Porter and Shivakumar 2011) 

พร้อมกับน�าแนวทางการลดผลกระทบต่างๆ  มาปฏิบัติในพื้นท่ีและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ

หลัก  ได้แก่  กลุ ่มชาติพันธุ ์ต่างๆ  ในเขตที่ราบสูงนากายเป็นจ�านวนกว่าหกพันคน  

(International Rivers 2009) โดยได้ด�าเนนิการ พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ สร้างทีอ่ยู่

อาศัยใหม่  มอบเงินชดเชย  ตลอดจนสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพส�าหรับผู้ถูกโยกย้าย

เนือ่งจากน�า้ท่วม รวมท้ังให้การสนับสนุนโครงการอนุรกัษ์สตัว์ป่าและพืชพรรณ เป็นต้น ขณะ

เดยีวกนัได้มกีารแต่งต้ังคณะผูเ้ชีย่วชาญ (Panel of Experts: POE) เพือ่ตดิตามประเมนิผล
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และรายงานให้ธนาคารโลกและบริษัทน�้าเทิน  2  ทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ  ด้วยเหตุนี้

ธนาคารโลกจึงมีความมั่นใจในความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมยกย่องให้เขื่อน 

น�้าเทิน  2  เป็นเข่ือนต้นแบบในการพัฒนาเขื่อนอื่นๆ  ที่ธนาคารโลกจะให้การสนับสนุนใน

อนาคตทัง้ในเอเชยีและแอฟรกิา (Porter and Shivakumar 2011)

อย่างไรก็ดี การศกึษาเพือ่ตดิตามผลกระทบของเขือ่นน�า้เทนิ 2 โดยคณะผูเ้ชีย่วชาญ 

(Mcdowell et al 2015) ยงัอยูภ่ายใต้เงือ่นไขเดยีวกบังานศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเขือ่นในลาว

ทีผ่่านมา  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานศกึษาโดยนักวจิยัทัง้ชาวลาวและชาวต่างชาตทิีไ่ด้รบัอนญุาต

จากทางการลาวให้เข้าไปท�าการศกึษา  และมกัเข้าไปในพืน้ทีร่่วมกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัโดยมผีูน้�า

ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ  ซ่ึงอาจท�าให้มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง

รอบด้าน  ในกรณีงานศึกษาเกี่ยวกับเขื่อนน�้าเทิน 2  เห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยมีงานที่พิจารณา

ครอบคลมุพืน้ท่ีแม่น�า้ท่ีอยูต่อนท้ายเข่ือนอย่างลุม่น�า้เซบัง้ไฟเท่าใดนกั (Baird et al 2015) 

ยกเว้นงานศึกษาสภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านในลุ่มน�้าเซบั้งไฟก่อนการสร้างเข่ือนน�้าเทิน 2 

(Shoemaker et al 2001) ซ่ึงถงึแม้จะเป็นงานศกึษาภายใต้เงือ่นไขของการได้รบัอนญุาต

ให้ท�าการศกึษาวิจยัอย่างเป็นทางการ  แต่ข้อเสนอจากงานวจิยักม็บีทบาทส�าคญัร่วมกบัการ

รณรงค์ขององค์การแม่น�้านานาชาติในการผลักดันให้รัฐบาลลาวและธนาคารโลกหันมา

พจิารณามาตรการลดผลกระทบและให้ความช่วยเหลอืชมุชนรมิแม่น�า้เซบัง้ไฟ  ซึง่เป็นพ้ืนที่

รบัน�า้ทีผ่นัมาจากเข่ือนน�า้เทิน 2 ก่อนท่ีจะไหลลงสู่แม่น�า้โขง 

ส�าหรับโครงการวิจัยท่ีผู้เขียนได้มีส่วนร่วมเป็นหน่ึงในคณะผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูล

ในพ้ืนท่ีลุ่มน�้าเซบ้ังไฟในช่วงต้น ค.ศ. 2014 นี้  เน้นท�าความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านใน

พื้นที่ท้ายเขื่อนว่าได้รับผลกระทบจากเขื่อนอย่างไร  และได้รับการเยียวยาและการชดเชย

จากรฐับาลลาวและบริษทัน�า้เทิน 2  อย่างไรบ้าง  โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูจากผล

งานวิจัยซึ่งสองในสามของคณะผู้วิจัย3 ได้ร่วมทีมศึกษามาแล้วในปี 2001 (Shoemaker 

3  ดร. เอียน  แบรด ์ (Ian  Baird) เป ็นนักภูมิศาสตร ์และรองศาสตราจารย ์ประจ�าภาควิชาภูมิศาสตร  ์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน  มีประสบการณ์วิจัยในประเทศลาวกว่าย่ีสิบปี  และ บรูซ ชูเมคเกอร์  (Bruce 
Shoemaker) เป็นนักวิชาการอิสระซึ่งมีประสบการณ์วิจัยในประเทศลาวกว่าเจ็ดปี.
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et al  2001)  ข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาในครั้งนั้นประมาณการว่ามีประชากรอาศัยใน 

ลุ่มน�้าเซบั้งไฟราว  155,000 คน  โดยมีชุมชนที่ตั้งหมู่บ้านริมแม่น�้าเซบั้งไฟประมาณ 100 

หมูบ้่าน  อกี  56  หมูบ้่านต้ังอยูใ่นพืน้ท่ีสงูห่างจากแม่น�า้ออกไป  แต่ยงัคงพึง่พาทรพัยากรใน

ลุม่น�า้เป็นหลกั ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุล์าว โดยบางส่วนเป็นชาวผูไ้ทและบร ู

วิถีชีวิตของชาวบ้านแทบทั้งหมดพึ่งพาทรัพยากรในลุ่มน�้าเซบั้งไฟ  ล�าน�้าสาขา  เช่น  

เซน้อย น�า้พดิ  และทรพัยากรจากป่า  โดยมพีืน้ทีชุ่ม่น�า้พดิสไีคเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้ขนาดใหญ่ทีม่ี

ความส�าคัญ  ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ียังชีพด้วยการท�านาปีซึง่ส่วนใหญ่ให้ผลผลติเพียงพอ 

ส�าหรับการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี มีส่วนน้อยท่ีท�านาแซง (ข้าวนาปรัง) เนื่องจากมี

ต้นทุนการผลิตสูงกว่า  ในภาพรวม ประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ดกีว่ากลุม่บรูและผูไ้ท  ซ่ึงยงัชพีด้วยการปลกูข้าวไร่และพชืไร่  ทัง้สองกลุม่นีม้กัตัง้บ้านเรอืน

อยู่ห่างจากถนนมากกว่าครัวเรือลาวลุ่ม แต่ทุกกลุ่มต่างต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากแม่น�้าเช่น

เดยีวกนั (Shoemaker et al 2001)

ส�าหรบัการวิจยัภาคสนามท่ีผูเ้ขียนได้มส่ีวนร่วมด้วย  ได้พยายามกลบัไปยงัหมูบ้่าน

ซึง่เคยเป็นพืน้ท่ีศกึษาของโครงการเมือ่ ค.ศ. 2001 ครอบคลมุ 26 หมูบ้่าน จาก 7 อ�าเภอ 

ในพืน้ท่ีแขวงค�าม่วนและแขวงสะหวนันะเขต (แผนท่ี 1) โดยเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ประชากรท้ังเพศ 

หญงิและชาย ผูสู้งอาย ุ วัยกลางคน หนุ่มสาว และเดก็ ทัง้ผูม้ฐีานะยากจน ฐานะปานกลาง 

และฐานะดี รวมกว่าร้อยคน (Baird et al 2015) อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากคณะผูว้จิยัตระหนกั

ว่าการเข้าถึงข้อมูลเร่ืองเขื่อนเป็นประเด็นละเอียดอ่อนทางการเมืองในทุกระดับภายใน

ประเทศลาว  โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่รัฐบาลลาวให้การสนบัสนนุเขือ่นน�า้เทนิ 2  อย่างเตม็ที่ 

การท�าวจิัยภาคสนามผ่านการประสานงานอยา่งเปน็ทางการโดยหน่วยงานที่เป็นตวัแทนรัฐ

อาจมข้ีอจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมลู  เช่น  นายบ้านหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากทางการลาวจะ

ร่วมเดินทางไปกับนกัวจิยัในทกุๆ  ท่ี  ซึง่อาจท�าให้ชาวบ้านไม่สามารถแสดงความเหน็อย่าง

ตรงไปตรงมาหรือเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะผลกระทบด้านลบของเข่ือน  ดังนั้น  คณะผู้วิจัย

จึงเห็นถึงความจ�าเป็นในการใช้แนวทางท่ีไม่เป็นทางการในการเก็บข้อมูล  เช่น  เน้นการ

สนทนากับบุคคลหรอืกลุม่ย่อยแทนท่ีจะจดัประชมุหมูบ้่านอย่างเป็นทางการ  (Baird  et al 

2015,  1083-1085)  เพือ่ให้สามารถเข้าถงึข้อมลูอย่างเป็นธรรมชาตแิละเพือ่ป้องกนัไม่ให้
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ผูถ้กูศึกษาได้รบัความเดอืดร้อนจากการให้ข้อมลู  โดยก�าหนดขอบเขตค�าถามการวจิยัเพือ่

ศึกษาติดตามผลกระทบของเขื่อนน�้าเทิน 2  ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในลุ่ม

น�า้น�า้เซบัง้ไฟซ่ึงเป็นพืน้ท่ีท้ายเข่ือนว่าได้รบัผลกระทบในด้านการประมง  การเกษตร  การใช้

ทรพัยากร เศรษฐกิจและสังคม อย่างไรบ้าง และได้เผยแพร่ผลการศกึษาในรปูแบบบทความ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเมือ่ส้ินสุดโครงการ (ได้แก่ Baird et al 2015)

‘จรยุทธ์วิธี’ แห่งการเข้าถึงข้อมูล

ดังได้อภิปรายข้างต้นแล้วว่า  คณะผู้วิจัยเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องใช้แนวทางการเก็บข้อมูล 

ภาคสนามด้วยรปูแบบการเข้าถึงแหล่งข้อมลูอย่างไม่เป็นทางการ ซึง่ในร่างแรกของบทความ

ของคณะผู้วิจัย  ผู้เขียนเสนอให้เรียกแนววิธีวิจัยดังกล่าวว่าเป็น  ‘จรยุทธ์วิธี’  เพ่ือสื่อถึงการ

ประยกุต์วธิกีารเกบ็ข้อมลูในประเดน็อ่อนไหว โดยพยายามจ�ากดักระบวนการแทรกแซงจาก

ตัวแทนรฐัหรอืหน่วยงานผูพ้ฒันาโครงการ เพือ่ท่ีผูใ้ห้ข้อมูลจะสามารถแสดงทศันะหรอืสะท้อน

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

แขวงสะหวันนะเขต

แขวงคำมวน

เมืองไซบูลี

เมืองหนองบก

เมืองเซบั้งไฟ
เมืองไซบัวทอง

เมืองมะหาไซ

เมืองยมมะลาด

เมืองอาดสะพอน

เมืองทาแขก

เซบั้งไฟ

แมน้ำโขง

เซนอย

เขื่อนน้ำเทิน 2

13

13

12

12

122

อางเก็บน้ำ

ประเทศไทย สปป. ลาว
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ประสบการณ์ได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ขณะเดยีวกนักใ็ห้ความส�าคญักบัความปลอดภยัของ

ผู้ให้ข้อมลู ตลอดจนค�านงึถงึเป้าหมายในการเปิดพืน้ทีท่างวชิาการเพือ่สือ่สารประเดน็ปัญหา

ทีง่านศึกษาอย่างเป็นทางการอาจเข้าไม่ถงึ 

คณะผู้วิจัยเลือกเดินทางสู่หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ศึกษาด้วยตัวเอง  ทั้งการโดยสารเรือ 

รถโดยสารสาธารณะ รถกระบะ การเดินเท้า และพยายามพกัในบรเิวณหรอืไม่ไกลจากชมุชน

ท่ีท�าการศึกษา  คณะผู้วิจัยแนะน�าตัวให้ผู้ให้ข้อมูลรับทราบว่าเคยมีประสบการณ์ท�างานใน 

ประเทศลาว  และโดยเฉพาะนักวิจัยชายสองท่านได้เคยมีส่วนร่วมในการวิจัยภาคสนามใน

พืน้ทีเ่ดยีวกนัน้ีเมือ่สิบกว่าปีก่อน จงึสนใจอยากเรยีนรูว่้าพืน้ทีลุ่ม่น�า้เซบัง้ไฟ ตลอดจนวถิกีาร

ด�ารงชวิีตของผูค้นในแถบน้ีเปลีย่นแปลงไปอย่างไรบ้าง ทัง้นี ้คณะผูว้จิยัมมีมุมองทีเ่ปิดกว้าง

ต่อข้อมลูท้ังในแง่บวกและลบเกีย่วกับเข่ือนน�า้เทนิ 2 โดยได้ทบทวนเอกสารทางวชิาการและ

รายงานของคณะผูเ้ชีย่วชาญซ่ึงได้รบัการเผยแพร่อย่างต่อเนือ่งนบัแต่ ค.ศ. 2010 เพือ่ให้เหน็

ภาพรวมของการเปลีย่นแปลง (Baird et al 2015, 1085) ก่อนจะพฒันาแนวค�าถามในการ

พูดคุยกับชาวบ้านบนพื้นฐานของข้อค้นพบจากโครงการวิจัยที่ได้ท�าการเก็บข้อมูลในพื้นท่ี

เดยีวกนัเมือ่กว่าหน่ึงทศวรรษก่อนหน้านี ้(Shoemaker et al 2001) 

คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างทั้งในช่วงเตรียมการ  ช่วงของการวิจัย

ภาคสนาม  และสืบเนื่องถึงภายหลังเสร็จส้ินการวิจัยภาคสนาม  โดยพยายามรักษาความ

เป็นกลางในขณะท�าการสัมภาษณ์ตลอดช่วงของการเก็บข้อมูล  ประเด็นของการสนทนา

จะเน้นสอบถามเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการใช้ทรัพยากรในลุ่มน�้าเซบั้งไฟทั้งในแง่ของการ

ด�ารงชีพและในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรม  รวมทั้งค�าถามเก่ียวกับการเข้าถึงการชดเชยจาก

รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจช่วยสะท้อนให้เห็นข้อจ�ากัดและประเด็นท้าทายในการ

ด�าเนนิโครงการลดผลกระทบของหน่วยงานรฐั  บรษิทัน�า้เทนิ 2  หรอืองค์กรระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้  คณะผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมมาช่วยยืนยันความถูกต้อง

ของข้อมลูท่ีได้จากการสนทนากบัชาวบ้าน เช่น ร่องรอยน�า้ท่วมหมูบ้่าน พืน้ทีท่�านาปี และร่อง

รอยของระดับน�า้ท่ีรมิตลิง่  การโค่นล้มของต้นไม้ใหญ่รมิตลิง่และต้นไม้จ�านวนมากทีย่นืต้น

ตายในล�าน�า้สาขาของเซบัง้ไฟ  พืน้ท่ีเพาะปลกูทีต้่องอาศยัแหล่งน�า้จากการชลประทาน  ทัง้ 

พื้นที่ท�านาปรังและพื้นท่ีปลูกผัก  ระดับน�้าข้ึนลงในแต่ละวันและข้องดักปลาที่ว่างเปล่า
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หรือปลาตัวเล็กๆ  ท่ีจับได้หลังจากต้องใช้เวลารออยู่นานหลายชั่วโมง  ผู้เขียนเน้นการพูด 

คุยอย่างเป็นธรรมชาติตามกรอบค�าถามซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  และ

พัฒนาค�าถามต่อเนื่องจากค�าตอบของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน  จนได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็น

ตามต้องการ  ในแต่ละวันคณะผู้วิจัยจะสรุปแลกเปลี่ยนข้อมูลว่ามีประเด็นที่คล้ายคลึงหรือ

แตกต่างกันอย่างไร  การวางแผนเก็บข้อมูลโดยแยกกลุ่มนักวิจัยเป็นหนึ่งหรือสองคนท�าให้

สามารถท�าการสัมภาษณ์ชาวบ้านได้เป็นจ�านวนมากภายในเวลาจ�ากดั  ได้ข้อมลูเชงิลกึใน

สดัส่วนทีส่ามารถพัฒนาประเด็นน�าเสนอภายในกรอบแนวการศกึษาทีก่�าหนดไว้ได้  (Baird 

et al 2015, 1085)

นักวิจัยหญิงกับผู้ให้ข้อมูลหญิง

ในการวิจัยภาคสนามคร้ังนี้  คณะผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้หญิงเป็นสัดส่วนประมาณครึ่ง

หนึง่ของผูใ้ห้ข้อมลูทัง้หมด  โดยผูเ้ขยีนใช้เวลาพูดคยุกบัผูห้ญงิคนละประมาณ 30-45 นาที 

รวมวนัละประมาณ 4-6 คน ในแต่ละวัน ข้อมลูจากผูห้ญงิในฐานะทีเ่ป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก

เขื่อนน�้าเทิน  2  อย่างมีนัยส�าคัญเนื่องจากผู้หญิงมีบทบาทในฐานะผู้หาอาหารจากแม่น�้า 

เซบัง้ไฟและพืน้ทีชุ่ม่น�า้ในลุม่น�า้เซบัง้ไฟ  ดงันัน้  ผลกระทบของเขือ่นต่อผูห้ญงิควรได้รบัการ

บนัทกึและเผยแพร่ให้รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการพฒันาเขือ่นน�า้เทนิ  2  ได้

รบัทราบ ขณะเดียวกนั ในแง่การจดัการความสมัพนัธ์กบัผูใ้ห้ข้อมลู คณะผูว้จิยัเหน็ว่าการมี

นกัวจิยัหญงิมาร่วมงานด้วย จะช่วยให้สามารถเข้าถงึข้อมลูจากชาวบ้านหญงิได้สะดวกยิง่ขึน้ 

เนือ่งจากการวิจยัภาคสนามคร้ังน้ีเน้นการเข้าถงึผูใ้ห้ข้อมูล โดยไม่ผ่านการก�าหนดผูใ้ห้ข้อมูล

จากตวัแทนรัฐ จงึไม่มกีารนัดหมายเพือ่ขอสัมภาษณ์ล่วงหน้า นกัวจิยัหญงิสามารถช่วยสร้าง

ความคุน้เคยและลดความรู้สึกหวาดระแวงของผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ป็นผูห้ญงิด้วยกนั  นอกจากนียั้ง

เป็นการลดช่องว่างของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างผู้ให้ข้อมูลที่เป็นหญิงในหมู่บ้านกับ 

นกัวจิยัทีเ่ป็นชายชาวต่างชาติได้ด้วย 

ผู้เขียนอาศัยการสังเกตลักษณะของบ้านและกิจกรรมเฉพาะหน้าของผู้ให้ข้อมูลช่วย

ก�าหนดสัดส่วนการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจ
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ต่างๆ  กนั  โดยผูเ้ขียนได้แนะน�าตัวเองและสอบถามความสะดวกของผู้ให้ข้อมลู  และดงัได้

กล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าเพื่อให้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลมากที่สุดในระยะเวลาจ�ากัด 

คณะผู้วิจัยจึงแยกย้ายกันไปสังเกตการณ์และพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลตามบริเวณต่างๆ  ของ

ชุมชน  ผู้เขียนเริ่มต้นสนทนากับผู้ให้ข้อมูลในระหว่างที่พวกเขาก�าลังท�ากิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวันท้ังภายในบริเวณบ้าน  เช่น  เลีย้งลกู  ทอเสือ่ หรอืพืน้ทีท่ีเ่ป็นศนูย์กลางของชมุชน 

เช่น วดัและร้านค้า หรือในบรบิทของการด�ารงชพี เช่น ด�านา ปลกูผกั เลีย้งววั หาปลาเป็นต้น 

นอกจากน้ี  บางคร้ังยงัเดินทางไปส�ารวจพืน้ทีป่่า  แหล่งน�า้ตามธรรมชาต ิ คลองชลประทาน 

พืน้ทีชุ่ม่น�า้ ทุ่งนา พืน้ท่ีเลีย้งปศสัุตว์ ซ่ึงอยูน่อกบรเิวณหมูบ้่านพร้อมกบัผูใ้ห้ข้อมลูอกีด้วย

ซูซาน บอร์โด (Susan Bordo) กล่าวว่างานศกึษาโดยนกัวจิยัหญงิเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้

ข้อมลูหญงิสามารถแสดงออกซ่ึง  “ความจ�าเพาะพเิศษของความเป็นผูห้ญงิ”  ได้แก่  อารมณ์ 

ความรูสึ้ก  หรอืความอ่อนไหวในประเด็นต่างๆ  (Bordo  1990)  ในการวจิยัภาคสนามครัง้

นี ้ ผูเ้ขยีนได้รบัฟังเรือ่งเล่าของผูห้ญงิชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโครงการเขือ่นน�า้เทนิ 2 

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ความยากล�าบากในการหาอาหารจากแหล่งน�้าตามธรรมชาติ  

ค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ข้ึนอนัเป็นผลจากการต้องย้ายบ้าน การไม่มเีงนิซือ้ข้าว และในแง่ของอารมณ์

ความรู้สึก  เช่น หญิงคนหนึ่งที่สามีเสียชีวิต ท�าให้ต้องขาดผู้น�าครอบครัวมาช่วยคิดหรือหา

ทางออกในการย้ายบ้านทีถ่กูน�า้ท่วมจากเข่ือน  หรอืความภาคภูมิใจทีล่กูเดนิทางไปท�างาน

ต่างแดนแล้วส่งเงินกลับมาให้ท่ีบ้าน  แต่ขณะเดียวกันก็คิดถึงและเป็นห่วงลูกที่อยู่ไกล 

ด้วย  ตลอดจนความคับข้องใจอันเน่ืองมาจากไม่ได้รับการชดเชยอย่างเท่าเทียม  เป็นต้น  

ผูเ้ขยีนจึงได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองกบัผูใ้ห้ข้อมลู ตัง้แต่เล่าถงึครอบครวั เล่าถงึ

การท�างานเป็นอาจารย์ซึ่งท�าให้ผู้เขียนชอบพูดคุยกับผู้คนในหมู่บ้านเพื่อหาความรู้ไปสอน

หนังสือ  ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาในประเทศไทยและปัญหาของ

เขื่อนที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน  เป็นต้น  บทสนทนาเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้รับฟัง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเขื่อนน�้าเทิน 2  จากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเป็นธรรมชาต ิ

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้หญิงสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับผล 

กระทบจากการก่อสร้างเข่ือนมคีวามเชือ่มโยงกบันยัเชงิเพศสถานะ  (Resurreccion  and 

Manorom 2007) ดังจะได้อภิปรายในหวัข้อต่อไป

JSA 35.1-FINAL-1.indb   185 7/13/2560 BE   10:38 AM



186 กนกวรรณ มะโนรมย์ 

เขื่อนน้ำาเทิน 2: เรื่องเล่าจากผู้หญิงในหมู่บ้าน

จากการพูดคุยกับผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัวตามแนววิธีวิจัยที่ได้อภิปรายข้างต้น พบ

ว่าการเข้าถงึผู้ให้ข้อมลูในบรบิทท่ีไม่เป็นทางการ ช่วยสร้างบรรยากาศการพูดคยุอย่างเปิดเผย 

แม้ว่าหลายคนจะแสดงออกว่ารบัรูถ้งึข้อจ�ากดัในการแสดงความคิดเหน็ในเรือ่งน้ีต่อบคุคลที่

เป็นตวัแทนรัฐ เช่น บางคนพดูว่า “เว้าเร่ืองเขือ่นกบัทางการไม่ได้” หรอื “นายบ้านไม่อยาก

ให้พดูเรือ่งนี”้ หรอืบางคนให้เหตผุลว่าไม่สามารถพดูเรือ่งเขือ่นได้มากนกั “เพราะย่านเพิน่มา

จบั” แต่ก็ได้เล่าถงึประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัเข่ือนน�า้เทิน 2 ให้ผูเ้ขยีนฟังอย่างตรงไปตรงมา 

ในภาพรวมพบว่าผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่มมีมุมองเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการสร้าง

เขือ่นน�า้เทนิ  2  คล้ายคลงึกนั  แต่อาจมทีศันะแตกต่างกนับ้างในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ชดเชยในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน  โดยสามารถอภิปรายเปรียบเทียบใน

ประเดน็หลกัๆ ได้ดังน้ี 

การย้ายถิ่นฐาน

การสร้างเข่ือนน�า้เทิน 2  ส่งผลให้ประชากรจ�านวนมากต้องย้ายถิน่ฐานเนือ่งจากทีอ่ยู่

อาศยัเดมิถูกน�า้ท่วม  โดยเฉพาะหมูบ้่านท่ีเคยตัง้อยูร่มิน�า้เซบัง้ไฟ  หญงิชาวบรวูยัต้นสีส่บิปี

คนหนึง่เล่าว่าเธอต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายและสร้างบ้านใหม่ด้วยตนเอง  และยงั

ต้องประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากหมู่บ้านแห่งใหม่ต้ังอยู่

ในสภาพแวดล้อมท่ีกันดาร  ส่วนหญงิวัยกลางคนชาวลาวอกีคนหนึง่ต้องเป็นหนีจ้�านวนมาก

เนือ่งจากต้องกูเ้งนิจากกองทนุมาใช้จ่ายในการสร้างบ้านใหม่หลงัจากบ้านเดมิถกูน�า้ท่วมถงึ

สองรอบ และกลายเป็นเหตใุห้เธอต้องแยกทางกบัสามใีนทีส่ดุ

การสูญเสียที่ท�ากิน

นอกจากน�า้จะท่วมท่ีอยูอ่าศยัแล้ว ผลกระทบประการส�าคญัคอืน�า้จากการสร้างเขือ่น

ยงัเข้าท่วมทีน่าของประชากรจ�านวนมาก หญงิชาวบรอูกีคนหนึง่เล่าให้ผูเ้ขยีนฟังว่าครอบครวั

ของเธอต้องเดินทางไกลถงึ  8-10  กิโลเมตร  เพือ่หาทีน่าใหม่  และทกุวนันีก้ย็งัต้องประสบ
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ปัญหาน�า้ไม่เพยีงพอต่อการท�านา  ยิง่ไปกว่านัน้  การทีเ่ธอและสามต้ีองใช้เวลาทัง้วนัในการ

เดินเท้าไป-กลับระหว่างนาแห่งใหม่และหมู่บ้าน  ยังท�าให้เธอเสียโอกาสท่ีจะท�าอาชีพเสริม 

อื่นๆ  อีกด้วย  ส่วนครอบครัวของหญิงชาวลาววัยปลายสามสิบผู้หนึ่ง  เพ่ิงจะสามารถกลับ

มาท�านาแซงได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่น�้าจากเข่ือนท่วมที่นาเกือบท้ังหมดในหมู่บ้าน  และ

ครอบครวัของเธอต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมจากการซือ้ข้าวเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน  เพราะไม่มี

ทีน่าปลกูข้าวมาตัง้แต่ ค.ศ. 2010  และรฐับาลเพิง่จะสามารถจดัหาเครือ่งสบูน�า้และพฒันา

คลองส่งน�้าให้ได้ใน ค.ศ. 2014  ในขณะที่หญิงชาวลาวอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า  นอกจาก 

ทีน่าของเธอจะถกูน�า้ท่วมไปแล้ว  เธอยงัสญูเสยีพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีแ่ต่เดมิใช้เป็นพืน้ทีเ่ลีย้งววัควาย

ปศสัุตว์ไปจนหมด  จากทีเ่ธอเคยเลีย้งววัควายมากถงึสบิกว่าตวัเพ่ือใช้เป็นช่องทางการออม

เงนิรปูแบบหน่ึง ปัจจบัุนน้ีเธอเหลอืวัวเพยีงสองตวัและคงจะต้องขายจนหมด เพราะไม่มหีญ้า 

พอส�าหรับจะเลีย้งวัวต่อไปได้ 

ผลกระทบทีป่รากฏชัดเจนอีกประการหนึง่คือความผันผวนของระดบัน�า้ในเซบัง้ไฟซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปตามก�าหนดการผลิตกระแสไฟฟ้า  จากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผู้หญิงจากหลายๆ 

หมูบ้่านจะรวมกลุม่กันมาจบัปลา  หอย  และสตัว์น�า้อืน่ๆ  ก่อนจะกลบับ้านพร้อมกบัอาหาร

จากธรรมชาต ิ สภาพล�าน�า้ในปัจจบัุนไม่อ�านวยต่อการเข้าไปจบัสตัว์น�า้  ผูห้ญงิหลายคนให้

ความเหน็ตรงกันว่าระดับน�า้ท่ีลกึท�าให้ยากต่อการมองหาปลาหรอืหอย  และท�าให้เกรงว่าจะ

เกดิอนัตรายอกีด้วย จากแต่เดิมท่ีปลาจากเซบัง้ไฟมอียูต่ามธรรมชาตเิป็นจ�านวนมาก ราคา

ถูกเพราะหาง่าย  และมีรสอร่อย  แม่ค้าขนมจีนผู้หนึ่งเล่าว่าปัจจุบันเธอต้องหันไปซื้อปลา 

กระชงัอย่างปลานิลมาใช้เป็นวัตถุดิบแทน

แหล่งรายได้ใหม่เพียงอย่างเดียวจากพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วมคือการเผาถ่านจากต้นไม้ที่

ยนืต้นตายในน�า้  สามขีองหญงิลาวผูห้นึง่เล่าให้ฟังว่านบัตัง้แต่น�า้ไหลเข้าท่วมพืน้ทีใ่น  ค.ศ. 

2010  กม็ต้ีนไม้ใหญ่ยนืต้นตายในน�า้ปรากฏให้เหน็มากขึน้  และผูส้ญูเสยีทีท่�ากนิหรอืเป็น

หนี้สินก็เริ่มหันมาตัดไม้เหล่านี้ไปเผาเป็นถ่านเพ่ือน�าไปขายหารายได้  จนเกิดการแย่งกัน

ครอบครองต้นไม้และกีดกันไม่ให้คนจากหมู่บ้านอื่นๆ  เข้ามาตัดไม้ในเขตหมู่บ้านของตน 

เพราะต่างก็จ�าเป็นต้องพึง่พงิรายได้จากการน�าไม้เหล่านัน้มาเผาถ่านขายนัน่เอง 
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การชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน

ดงักล่าวในตอนต้นว่า เข่ือนน�า้เทิน 2 ได้รบัการยกย่องจากธนาคารโลกว่าประสบผล

ส�าเร็จในการด�าเนินการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน  ค�าบอกเล่าของ

หญิงเจ้าของร้านช�าคนหนึ่งดูเหมือนจะยืนยันความส�าเร็จนี้  เธอได้รับมอบวัวจากโครงการ

เลี้ยงวัวเพื่อเอาลูก  และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการปลูกปาล์มน�้ามันโดยความสนับสนุน

จากบรษิทัน�า้เทิน 2  อย่างไรกดี็  เธอตระหนกัว่ามกีารตัง้ค�าถามเกีย่วกบัความเท่าเทยีมใน

การเข้าถงึความช่วยเหลอืจากทางการ ดังท่ีหญงิชาวลาววยั 45 ปีคนหนึง่ กล่าวกบัผูเ้ขยีนว่า 

“ของแจกตอนน�า้ท่วมได้แต่คนรวย”  หญงิเจ้าของร้านช�าให้เหตผุลทีเ่ธอได้รบัสทิธพิเิศษก่อน

คนอืน่ๆ  ว่าอาจเป็นเพราะเธอเป็นแม่ม่าย  และเธอตัง้ใจว่าหลงัจากท่ีววัของเธอออกลกูแล้ว 

เธอจะให้แม่พนัธ์ุวัวกบัชาวบ้านคนอืน่ต่อไป 

นอกจากการชดเชยท่ีในระดับปฏบัิติอาจจะท�าได้ไม่ทัว่ถงึแล้ว  ยงัมข้ีอจ�ากดัในแง่ของ

รปูแบบการช่วยเหลอืท่ีอาจไม่สอดคล้องกบัความจ�าเป็นของผูไ้ด้รบัผลกระทบ  และในแง่ของ

การเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบักระบวนการชดเชยโดยรวม  หญงิคนหนึง่เล่าว่าแม้เธอจะได้รับแจก

ไก่พันธุ์มาสองตัวตามที่รัฐต้องการสนับสนุนให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเริ่มอาชีพใหม่ได ้

แต่เธอและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ  ก็จ�าเป็นต้องเลือกน�าไก่ไปขายแทนท่ีจะเลี้ยง

เป็นแม่พนัธ์ุเพือ่พฒันาอาชพีต่อไป  เน่ืองจากพวกเธอไม่มรีายได้และจ�าเป็นต้องใช้เงนิสดที่

ได้จากการขายไก่ไปใช้เพือ่ซ้ือข้าว  ยิง่ไปกว่านัน้  ผูเ้ขยีนพบว่าผูไ้ด้รบัผลกระทบบางคนบอก

ว่าไม่เคยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแจกไก่พันธุ์จากทางการ  และแม้จะมีข้อก�าหนดให้

โครงการเขือ่นน�า้เทิน 2 จดัเตรยีมช่องทางการร้องทกุข์ส�าหรบัชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

การสร้างเขือ่นน้ี  แต่หญงิลาววัยปลายสามสบิปีผูห้นึง่กย็นืยนักบัผูเ้ขยีนว่าชาวบ้านส่วนใหญ่

ไม่เคยได้รบัทราบข้อมลูเก่ียวกับช่องทางน้ีแต่อย่างใด 

ท้ายที่สุด  ผู้เขียนพบว่าผลกระทบโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจกลายเป็นหนึ่งในเงื่อนไข

ที่ผลักดันให้คนหนุ่มสาวในพื้นท่ีต้องเดินทางไปท�างานต่างเมืองและในประเทศไทย  ดัง

สะท้อนให้เห็นจากประสบการณ์ร่วมของแม่วัยสีสิ่บเศษๆ  สามคน  คนแรกต้องส่งลกูคนหนึง่

ไปหารายได้จากการท�านาแซงกับญาติในอีกหมู่บ้านที่มีระบบชลประทาน  และอีกสองคน

ต้องเดนิทางไปท�างานท่ีกรงุเทพฯ  คนท่ีสองตดัสินใจให้ลกูชายสองคนไปท�างานทีเ่มอืงไทย
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เพื่อหาเงินส่งกลับมาให้ใช้ซ้ือข้าว  ในขณะท่ีตนเองและสามีหารายได้จากการตัดไม้มาเผา

ถ่านขาย และคนสุดท้ายท่ีคอยเป็นห่วงลกูสาวทีต้่องจากครอบครวัไปท�างานทีก่รงุเทพฯ ทัง้ที่

ได้รบัค่าแรงไม่มากและไม่แน่ว่าจะสภาพความเป็นอยูค่วามปลอดภยัมากน้อยเพยีงใด

บทสรุป: จาก ‘จรยุทธ์วิธี’ สู่เป้าหมายของงานวิจัย

ดงัได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบของโครงการเขือ่นน�า้เทนิ 2 เป็น

ตวัอย่างของงานศกึษาในประเดน็ทีล่ะเอยีดอ่อน ภายใต้บรบิทการเมอืงและสังคมทีค่วบคมุ

การแสดงความเหน็ของประชาชนในเรือ่งนโยบายการพัฒนา การสร้างเข่ือนได้รบัการผนวก

เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายลดปัญหาความยากจนและการพฒันาประเทศโดยรวมของประเทศ

ลาว  ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากธนาคารโลกซ่ึงเป็นทั้งผู้สนับสนุน

โครงการและเป็นหลักประกันในการขอเงินกู้จากธนาคารอื่นๆ บนพ้ืนฐานของรายงานการ

ประเมนิมาตรการลดผลกระทบอนัเน่ืองมาจากโครงการเขือ่นน�า้เทนิ  2  ซึง่ได้ข้อสรปุในเชงิ

บวกมากกว่าเชิงลบ  คณะผู้วิจัยเห็นข้อจ�ากัดของงานศึกษาเหล่านี้ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ี

ประชาชนและไม่สามารถแสดงความเห็นเก่ียวกับเข่ือนน�า้เทิน 2 อย่างเปิดเผยทกุแง่มมุ อกี

ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและส่ือท้องถ่ินยังไม่สามารถส่ือสารเกี่ยวกับผลกระทบอย่างตรงไป

ตรงมาได้  จึงเห็นความจ�าเป็นท่ีจะด�าเนินงานวิจัยโดยอาศัยกระบวนการศึกษาแบบไม่เป็น

ทางการหรอืท่ีผูเ้ขียนเรียกว่า ‘จรยทุธ์วิธี’ เพือ่ให้สามารถเข้าถงึ มมุมอง ความคดิ ความรูส้กึ 

และประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายของชาวบ้านต่อเขื่อนน�้าเทิน  2  นอกเหนือจากการ 

รบัทราบข้อมลูจากงานศกึษาวจิยัทีเ่ข้าถงึผูใ้ห้ข้อมลูผ่านหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนรฐัหรือผูด้�าเนนิ

โครงการพฒันาโดยตรง 

ผลการศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่าเขื่อนน�้าเทิน 2  ส่งผลกระทบทางลบอย่างรุนแรง

ต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนตามล�าน�้าเซบั้งไฟซึ่งเป็นพื้นที่รับน�้าท้ายเขื่อนน�้าเทิน 2 

(Baird  et  al  2015,  1093-1102)  เช่น  การสญูหายไปจ�านวนมากของปลา  การสญูเสยี

พื้นที่เพาะปลูกตามแนวตลิ่ง  การสูญเสียพื้นที่ท�านาปีเพราะถูกน�้าจากเขื่อนท่วมเกือบจะ

ทัง้หมด  ท�าให้ชาวบ้านต้องแบกรบัความเสีย่งในการท�านาปรงัซึง่ต้องใช้ทนุสงูกว่า  นอกจาก
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นี้  กระบวนการชดเชยโดยบริษัทน�้าเทินยังขาดประสิทธิภาพและการด�าเนินงานท่ีเป็นธรรม

และทัว่ถงึ เช่น การช�าระค่าชดเชยส�าหรับการโยกย้ายทีอ่ยูอ่าศยัยงัด�าเนนิการได้ไม่ครบถ้วน 

และผู้มีฐานะยากจนจ�านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้จากเงินกองทุนและกระบวนการ

ร้องทกุข์ เป็นต้น

คณะผู้ศึกษาหวังว่างานวิจัยท่ีน�าเสนอข้อมูลจากแตกต่างหลากหลายมุมมองนี้ 

จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู ้ได้รับผลกระทบโดนเฉพาะคนยากจนที่ไม่มีปากเสียงได้บอก

เล่าปัญหาของพวกเขา  ขณะเดียวกันก็หวังว่าผลงานวิชาการดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางถึง

ธนาคารโลก  รัฐบาลลาว  บริษัทน�้าเทิน 2  และผู้เกี่ยวข้องให้หันมาให้ความส�าคัญกับ

ประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีท้่ายเขือ่นในลุม่น�า้เซบัง้ไฟมากขึน้  ไม่ใช่เน้น

เฉพาะพืน้ทีห่ลกัท่ีได้รับผลกระทบจากเขือ่นเท่านัน้  เนือ่งจากระบบนเิวศและวถิชีวีติของพวก

เขากไ็ด้รบัผลกระทบท่ีรุนแรงไม่น้อยไปกว่ากนั ทัง้นี ้คณะผูว้จิยัได้น�าเสนอผลการศกึษาผ่าน

พืน้ทีว่ชิาการหลากหลายรปูแบบ  เช่น  น�าเสนอผลการศกึษาในทีป่ระชมุร่วมระหว่างองค์กร

ภาคประชาสังคมกับธนาคารโลก4  น�าเสนอในทีป่ระชมุผูส้ือ่ข่าวต่างประเทศ5  น�าเสนอผ่าน

สือ่ขององค์กรพฒันาเอกชนนานาชาต ิ(Shoemaker et al 2014) และทีส่�าคญัคอืการน�า

เสนอผลการศกึษาในรูปแบบของบทความทางวชิาการซึง่ได้รบัการตพิีมพ์ในวารสารทีเ่ป็นที่

ยอมรบัระดบันานาชาติ (Baird et al 2015)

บทความดังกล่าวได้เน้นย�้าเป้าหมายส�าคัญของการศึกษานี้  คือการเรียกร้องให้

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง  อาทิ  ธนาคารผูใ้ห้ทุนสร้างเขือ่นน�า้เทนิ 2  รฐับาลลาว  และโดยเฉพาะ

ธนาคารโลกได้พิจารณาข้อมูลอีกด้านว่า  ข้อมูลที่ธนาคารโลกใช้อ้างอิงในการยกย่อง

4  เป็นส่วนหนึ่งของเสวนาโต๊ะกลม “Safeguarding Land, Housing and Indigenous Peoples’ Rights” เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม ค.ศ. 2014 ณ ส�านักงานของ Open Society Foundation กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่  https://www.povertyandconservation.info/en/event/safeguarding-land-housing-and-indigenous-
peoples’-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�าเร็จของเขื่อนน�้าเทิน 2  นั้น  เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของโครงการแล้ว 

หรอืไม่  (Baird et al 2015, 1100-1102) และภายหลงัจากทีบ่ทความชิน้นีไ้ด้รบัการเผย

แพร่ช่วงปลาย  ค.ศ.  2015  เครอืข่ายจบัตาธนาคาร  ซึง่เป็นเครอืข่ายขององค์กรรณรงค์ด้าน

สิง่แวดล้อมในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก  ทีม่บีทบาทในการตดิตามโครงการและการ

ลงทุนของธนาคารและกองทุนต่างๆ  อันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ของมนษุย์  ได้ส่งจดหมายร้องเรียน  (compliant  letter)  ถงึธนาคารเพือ่การลงทนุยโุรป 

(European  Investment Bank: EIB) ซึง่เป็นหนึง่ในธนาคารทีส่นบัสนนุงบประมาณสร้าง

เขือ่นน�า้เทิน 2 พร้อมสรปุประเด็นผลกระทบจากโครงการเขือ่นดงักล่าว เนือ้หาของจดหมาย

ร้องเรียนได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากบทความของคณะผู้วิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก

การศกึษาเพือ่ตดิตามผลกระทบของเขือ่นน�า้เทนิ 2  โดยคณะผูเ้ชีย่วชาญ  (POE)  อกีทัง้ยงั

ได้น�าบทความจากงานศกึษาเมือ่  ค.ศ.  2001  (Shoemaker et al  2001)  และบทความ

จากงานศกึษาครัง้ล่าสุด  (Baird  et  al  2015)  เป็นเอกสารแนบท้าย  (Roggenbuck 

2016)  นับเป็นก้าวส�าคัญอกีก้าวท่ีมุง่สู่เป้าหมายหลกัของคณะผูว้จิยั  และโดยเฉพาะผูเ้ขยีน

ซึง่เหน็ว่างานวิจยัควรมบีทบาทรบัใช้สังคมและผูย้ากไร้  ต้องชีใ้ห้เหน็ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ

ระหว่างผูค้รองอ�านาจน�าและผูถู้กกดทับ  เพือ่จะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้กว่า

เดมิส�าหรบักลุม่ผูไ้ด้รับผลกระทบจากการพฒันา (Brown and Strega 2005, 9-10)
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