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บทคัดย่อ (Abstract)
บทความนี้เป็นการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้้าโขง ชี มูลในบริบทของวัฒนธรรมน้้า ด้วยการ
ใช้การสื่ อสารวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่องมือสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ เพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและน้้าของชุมชน ศึกษารวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม สัมภาษณ์เชิงลึก และ
แบบสอบถาม ด้วยวิธีวิจัยเชิงมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ผลการศึกษา ด้วยการสื่อสารแบบสองทาง
และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) พบว่า ชุมชนไทยและสปป.ลาว
รับรู้และตระหนักว่า “น้้าคือชีวิต” ชุมชนมีทุนธรรมชาติ ที่ส้าคัญคือ ปลา ต้นไม้ใหญ่ การสืบสาน
ประเพณีเกี่ยวกับวัฒนธรรมน้้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัด ภาครัฐ และชุมชน ท้าให้ทุกคน
เห็นคุณค่าความเคารพต่อประเพณีของตนและเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ก่อให้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์
ป่าและน้้าแบบมีส่วนร่วม สามารถการแก้ปัญหาด้วยหลักอริยสัจสี่ การสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงเป็น
เครื่องมือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ ด้วยมีหลักการสอดคล้องตามแนวคิดการพัฒนาด้วยศาสตร์
พระราชาคือ การพัฒนาชุมชนจะส้าเร็จ ต้องเริ่มจากเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา
ค้าส้าคัญ (Keywords) : การสื่อสารวิทยาศาสตร์, วัฒนธรรมน้้า, การพัฒนา, อริยสัจสี่

Abstract
This article explores the lifestyle Khong Chi Mun in the water cultural context.
Science communication as a tool for perception, awareness, cognitive knowledge, to
promote forest and water in community. The study collected data from field depth
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interviews and questionnaires, used a cultural anthropology research method. The
result of study by two-way communication and Transformative Learning found that
Thailand and Lao PDR. Laos is recognized and realized "Water is Life". Community
grants are an important natural fish and trees big. The tradition of water culture built
a good relationship between a government and the community, So that everyone's
esteem and respect for its traditions associated with Buddhism which causing network
conservation and participatory. Problem can the solution with the Four Noble Truths.
Science communication is a tool for creating a strong community. The principles are
in accordance with the concept of King’s Philosophy. Community Development is
accomplished From then need to understand development.
Keywords : Science communication , Water culture, Development, 4 Noble truths

บทน้า (Introduction)
ในศตวรรษที่ 21นี้ โ ลกมีการเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ประเทศไทยจ้า เป็น ต้ องปฏิ วั ติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พึ่งพาตัวเองได้ ใช้ชีวิตอย่างสมดุล มีการตัดสินใจและลงมือท้าสิ่ งต่าง ๆ
ตามหลักคิดของความพอเพียงได้ รูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมคือ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Transformative Learning) ที่เน้นเรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับคุณธรรม โดย
คุณธรรมนั้ น ต้องมาก่อนเป็ น อัน ดับ แรกเสมอ การเรียนรู้ดังกล่ าวจ้าเป็นต้องมีการสื่ อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ความว่า “...การพูดให้ดี หมายถึง การกล่าววาจาชอบให้เกิดประโยชน์ เช่น กล่าวในสิ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความรู้ ความฉลาด ความเจริญ ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไม่กล่าวในสิ่งที่ไม่รู้จริง...”
(Munpattana, foundation, 2018; Puranun et al., 2016)
การพูดให้ดีเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในที่นี้คือ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเป็นการสื่อสารเพื่อชุมชนและเป็นการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Communication) เหมาะในการสื่อสารทุกประเภท ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
การสื่อสารระหว่างบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อประเพณีและสื่อบุคคล เป็นการสื่อสารแบบสองทาง มี
แนวคิดหลักว่าการพัฒนาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน
ในการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนแห่ งลุ่ มน้้ าโขง ชี มูล ชุมชนมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับสายน้้ า มา
ยาวนาน และผู้เขียนมีแรงบันดาลใจจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความ
ว่า “...งานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นั้นคือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทาง
จิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ด้านอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและด้ารงความเป็นไทย ได้สืบไป...” (Singsawat. 2009) ผู้เขียนจึงสนใจ
ศึกษาวัฒ นธรรมน้้ าของชุมชนในลุ่ มน้้ าโขง ชี มูล ชุมชนในพื้นที่ นี้ที่ในอดีตเคยเป็นดินแดนของ
อาณาจักรเจนละเป็นชุมชนต้นตระกูลไทย-ลาว ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้้าโขง ชี มูลเป็นดินแดนบางส่วนใน
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ภาคอี ส านของประเทศไทยอยู่ ใ นบริ เ วณจั งหวัด อุ บลราชธานี อ้ า นาจเจริ ญ ยโสธร มุ ก ดาหาร
นครพนม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ (Wongtet, 2011) และบางส่วนในดินแดนของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นบริเวณแขวงเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต และจ้าปาสัก
(Tebsimuang, 2010) สังคมในพื้นที่ลุ่มน้้าโขง ชี มูลมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทกึ่งชุมชนเมือง ใน
ชุมชนไทยและสปป.ลาวสื่อสารเข้าใจกันง่าย เป็นมิตร การศึกษาได้รับความร่วมมือด้วยดี
ผู้เขียนจึงเห็นความส้าคัญในการศึกษาบริบทของวัฒนธรรมน้้าในไทยและสปป.ลาวเพื่อ
ศึกษาการรับรู้ เรียนรู้ท้าความเข้าใจชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมน้้าในวิถีชีวิต ก่อนจะเข้าถึงชุมชนเพื่อ
ศึกษาด้วยเครื่องมือคือ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศึกษาบริบทของวัฒนธรรมน้้าในไทยและสปป.ลาว
ประเด็น น้้าดื่ม น้้าใช้ น้้าเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์ป่าและน้้า คาดว่าการศึกษาจะได้แนวทางการ
พัฒนาชุมชนที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่
ดี ก่อให้เกิดแนวทางพัฒนาแบบมีส่วนร่วมส้าหรั บการอนุรักษ์ป่าและน้้าของชุมชน โดยคนในชุมชน
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

การสื่อสารวิทยาศาสตร์
การสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมี
ความเข้าใจเกี่ย วกับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อความหมาย เป็นกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
กับชุมชนด้วยการน้า ความรู้ความเข้าใจในระบบความรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เขียนมาบูรณาการกับ
ความรู้เดิมที่ในแต่ละท้องถิ่นมีอยู่ และได้สืบทอดปฏิบัติ เรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างความ
เข้าใจร่วมกันให้ตรงกันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ในหลายรูปแบบทั้งการมีส่วนร่วม การ
จัดกิจกรรมและการสังเกตการณ์ แล้วอธิบายความ ตีความ แปลความ เพื่อ สื่อความหมายให้ชัดเจน
เข้าใจตรงกัน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรับรู้ ผู้วิจัยสามารถเข้าถึง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในชุมชน ให้
มีความรู้ มีความเข้าใจมีแนวคิดอย่างมีเหตุผลต่อการใช้ทุนปัญญา ทุนสังคม ทุนธรรมชาติ และทุน
วัฒ นธรรมของตน ก่อให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างชุมชนกั บหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะน้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสนธิพลังกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น จึงน้าการสื่อสารวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
นักการศึกษาให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไว้หลายท่าน ดังเช่น
Mezirow (1997) เป็ น คนแรกที่ ใ ห้ นิ ย ามว่ า เป็ น กระบวนการเปลี่ ย นแปลงกรอบอ้ า งอิ ง ได้ แ ก่
มุมมองในการให้ความหมาย แบบแผนความคิด และชุดความคิดความเชื่อที่เราใช้อยู่เป็นประจ้าโดย
ไม่รู้ตัว เพื่อให้ความคิดนั้นครอบคลุมมากขึ้น จ้าแนกแยกแยะได้ดีขึ้น เปิดกว้างขึ้น มีความพร้อมทาง
อารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถใคร่ครวญได้ดีขึ้น ท้าให้เรามีความเชื่อและทัศนะที่เป็นจริง
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และชี้น้ าการกระท้าได้เหมาะสมขึ้น ต่อมา Puranun et al. (2016) กล่ าวว่าการเรียนรู้เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ที่น้าไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรมในการท้าความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ในวิถีชีวิตและวิถี
ปฏิบัติงานจากกิจกรรมที่หลากหลาย จากกระบวนการสะท้อนคิดอย่างใคร่ครวญ ซึ่งมี การสื่อสาร
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ท้าให้จิตใจเปิดกว้าง สามารถท้าความเข้าใจคุณค่าและความเชื่อมโยงกับสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้กับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งมีองค์ประกอบและแนวทาง 3 ประการ ดังนี้คือ
1) การสะท้อนความคิดอย่างใคร่ครวญ 2) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และ 3) การเรียนรู้ผ่านการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
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พฤติกรรมที่เป็ นธรรมชาติ ตลอดถึงการปรับชีวิตความเป็นอยู่ให้เหมาะสม และให้เข้ากับความ
แปรปรวนตามธรรมชาติของน้้า ดังเช่น การอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัด การอนุรักษ์น้าด้วยการอนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่

บริบททั่วไปของวัฒนธรรมน้าแห่งลุ่มน้าโขง ชี มูล
ชุมชนลุ่มน้้าโขง ชี มูล เกี่ยวข้องกับชุมชนอีสานและชุมชนลาวในสมัยโบราณ เป็นชุมชนใน
อาณาจักรเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะภาษาพูดคล้ายคลึง
กันสื่อสารเข้าใจกันได้ง่าย ท้าให้มีความรู้สึกผูกพันคล้ายเป็นญาติพี่น้องกันได้ดังปรากฎในเพลง
“ถึงไกลกันคนละฝั่งของ ต่างหมายปรองดองฮ่วมฮักทั้งสองจนได้ …ทั้งสองฝั่งกั้นกลางด้วย
สายนที แต่ประเพณีนั้นบ่ต่างกัน แต่ลาวและไทยก่อนนั้นเคยได้สัมพันธ์ ฮ่วมสายโลหิตเดียวกันเพียง
น้้ า เท่ า นั้ น มากั้ น แบ่ ง กลาง ...อย่ า ให้ สั ม พั น ธ์ นั้ น ต้ อ งจื ด จาง ฝากฝั ง ชี วี เหนื อ นที ส องฝั่ ง เอย”
(Nilawan, 2009, February 26 )
บรรยากาศทั่วไปชุมชนลุ่มน้้าโขง ชี มูล ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติ สภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมเป็นหลั ก ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ระบบ
การเกษตรพึ่งพาน้้าฝนเป็นปัจจัยหลักในการผลิต รองลงมาใช้น้าบ่อ น้้าประปา ชุมชนไทยศึกษา
พื้นที่ห ลั กบริ เวณจั งหวัดสุ ริ น ทร์ จั งหวัดยโสธร มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม ทั้งชาวลาว ชาวเขมร และชาวกูย น้้าดื่มเป็นน้้าฝน น้้าประปา น้้าบ่อ และน้้าต้ม ชุมชนมี
ภูมิปัญญาดื่มน้้าสมุนไพร ดังค้ากล่าวว่า “ดื่มน้้าฝนโดยการน้าสมุนไพรมาผสมต้มดื่ม เช่น ใบเตย
รากไม้” (Wimut, 2009, July 26) น้้าในแม่น้ามูลเดิมใช้ท้าประปาและท้าเกษตร ปัจจุบันมีปริมาณ
ลดลง ใช้ท้าเกษตรได้เท่านั้น สอดคล้องที่ Hmuencharoen (2007, August 5) กล่าวว่า “น้้าใน
แม่น้ามูลถูกน้าไปใช้ประโยชน์ในการท้าการเกษตร แต่ก่อนใช้ท้าน้้าประปาด้วย แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้น้า
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จากแม่น้ามูลเพราะน้้าลดลงมากก็เลยใช้น้าบ่อแทน” ชุมชนไทยมีรายได้หลักจาก เกษตรกรรม ดัง
ค้ากล่าวของ Srakaew (2011, November 30) ว่า “น้้าใช้ท้านาปี และนาปรัง หาปลาไว้กินและ
ขาย” ทว่าพื้นที่ป่าเหลือน้อย ไร่นามีสารพิษจากสารเคมีตกค้าง คุณภาพน้้ามีปัญหา สังเกตจาก
จ้านวนปลาลดลง สอดคล้องกับ Sakaew (2008, June 30) กล่าวว่า “ในแหล่งน้้ามีสัตว์น้าชุกชุม
เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปลาเหมือนแต่ก่อน”
ชุ ม ชนลาว ศึ ก ษาบริ เ วณแขวงจ้ า ปาสั ก สปป.ลาว (ลุ่ ม น้้ า โขง) ถื อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
ท่องเที่ยวของลาวตอนใต้ ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้าโขง เป็นเมืองที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ
ประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งชาวลาว ชาวจีน และชาวเวียดนาม น้้าดื่มเป็นน้้าบ่อที่สะอาด น้้าประปา
เป็นน้้าใช้ ชุมชนมีภูมิปัญญาดื่มน้้าสมุนไพร ดังค้ากล่าวของ Puanghwad (2008, July 7) ว่า “…จะ
ดื่มน้้าจากแหล่งธรรมชาติที่น้ามาต้มก่อน และใส่สมุนไพรเป็นรากไม้ด้วย เชื่อว่าช่วยสุขภาพ” และ
ยังคงพึ่งพาธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ด้วยแขวงจ้าปาสักมีสภาพโดยทั่วไปเป็นทุ่งราบ มีความ
เหมาะสมในการท้านา ประชาชนมีอาชีพหลักคือ การท้านาปีและนาปรัง สอดคล้องกับค้ากล่าวของ
Chibruchakriang (2013, January 5) ว่า “มีน้า เฮาได้เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักได้ การเกษตรนี้ มักที่สุด”
นั่ น คือบริ บ ททั่ว ไปของวัฒ นธรรมน้้า แห่ งลุ่ มน้้ าโขง ชี มูล ชุมชนได้สื่ อความหมายการ
สะท้อนความคิดอย่างใคร่ครวญว่า เห็นคุณค่าของน้้า และประโยชน์ของน้้า ทั้งน้้า ดื่ม น้้าใช้ น้้าเพื่อ
การเกษตร และชุมชนแสดงความรู้สึกว่า มีความสุขที่ได้ใกล้ชิดน้้าตามธรรมชาติคือ ชอบดื่มน้้าฝน
อาบน้้าฝน มากกว่าน้้าประปา อย่างไรก็ตามปัจจุบันวิถีชีวิตมีความเปลี่ยนแปลง ชุมชนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ เมื่อมีการคิดน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการใช้น้าในท้องถิ่น เช่น
มีน้าประปา ท้าให้ใช้น้าได้สะดวกสบายกว่าเดิม และจากการเปิดใจสนทนากันท้าให้เกิด การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ได้ทราบว่ามีการใช้ สมุนไพรในน้้าดื่ม ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ ใบเตยมีแอนโทไซยานิน
(Anthocyanin) เป็นยาบ้ารุงหัวใจ ลดการกระหายน้้า แก่นฝางมีแทนนิน (Tannin) มีรสฝาด ลด
อาการท้องร่วง เป็นยาบ้ารุงโลหิตสตรี ขับเสมหะ แก้โรคหืดได้

ความส้าคัญ และคุณค่าของน้า
Nualsaengsri (2013, January 6) กล่าวว่า “น้้าส้าคัญซิ เฮาบ่มีน้าเฮาก็อยู่บ่ได้ มีน้าเฮา
ก็ อ ยู่ ไ ด้ มี กิ น แล้ ว ต้ อ งมี น้ า อาบแม่ น บ่ ” สอดคล้ อ งกั บ ผู้ เ ขี ย นได้ ส อบถามความเห็ น เกี่ ย วกั บ
ความส้าคัญ คุณค่าของน้้าและสัญลักษณ์ของน้้า จากตัวแทนชุมชนลุ่มน้้าโขง ชี มูล จ้านวน 19 คน
เพื่อให้ได้รับรู้ความรู้สึก “ร่วมกัน” โดยกระบวนการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ สรุปผลได้ดังตารางที่ 1
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วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2562) : มกราคม-มิถนุ ายน

ตารางที่ 1 ผลส้ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและสัญลักษณ์ของน้้า
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้อความ
น้้ามีความส้าคัญต่อชีวิต
ไม่มีสิ่งใดทดแทนน้้าได้
น้้าคือชีวิต
น้้ามีประโยชน์อย่างมาก
น้้ามีโทษก่อให้เกิดอันตรายได้
มีประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องและให้ความส้าคัญน้้า
น้้าเกี่ยวข้องกับสัตว์สัญลักษณ์ เช่น นาค มังกร เต่า
ปลา
น้้าเกี่ยวข้องกับศาสนา
น้้าส้าคัญและสัมพันธ์กับพิธีกรรมในวิถีชีวิต
น้้ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ทุ ก คนต้ อ งช่ ว ยกั น รั ก ษาน้้ า ใน
ธรรมชาติ

ค่าเฉลี่ย
4.84
4.47
4.89
4.84
3.58
4.63
3.84

ความหมาย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมาก

4.00
4.00
4.74

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตารางที่ 1 ชุมชนเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณค่าของน้้าในเชิงสร้างสรรค์ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ส้าหรับข้อความที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ น้้าคือชีวิต และข้อความที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ น้้ามี
ความส้าคัญต่อชีวิต และน้้ามีประโยชน์อย่างมาก สอดคล้องกับค้ากล่าว Piloet (2011, November
30) “น้้ าเป็ น แหล่ งหากินของคน คนเกิดมาจากน้้ า น้้าหล่ อเลี้ ยงชีวิต ” Sian (2011, March 17)
“คนลาวฮักน้้า น้้ามีความส้าคัญกับเราหลาย ขาดน้้าคนเฮาอยู่บได้” และ Chibruchakriang (2013,
January 5) “มนุษย์คนเฮาได้มีความสุขทุกอย่าง ก่อนอื่นต้องมีน้า น้้าเป็นผลประโยชน์ดีที่สุด….น้้านี้
เป็นแหล่งที่ให้ความสุขมนุษย์ในโลกโดยทั่ว ๆ ไป บ้านใดประเทศใดขาดน้้าอยู่บ่ได้”

ปลาเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมน้า
น้้าคือชีวิต ในวิถีชีวิตของสรรพสิ่งการด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ย่อมต้องการน้้าที่คุณภาพดี
ดังเช่น ปลา กุ้ง หอย ต้นไม้ รวมทั้งมนุษย์ สัตว์น้ามีมากมายหลายชนิด ทว่าชุมชนเห็นว่าสัตว์น้าเป็น
สัญลักษณ์ของน้้า คือ ปลา สอดคล้องกับ Sakpakdi (2013, January 6) “สัญลักษณ์น้าใช้รูปปลาดี
ที่สุดเพราะอาศัยอยู่ในน้้า มันบ่งบอกว่าปลาเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตเราได้ น้้าเป็นอาหารเพราะปลา
พึ่ ง พาอาศั ย น้้ า ” Sura (2011, November 30) “ปลาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงว่ า น้้ า มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์” และ Rothom (2008, June 30) “ตอนสมัยเด็ก ๆ บ้านอยู่ติดแม่น้ามูลก็จะเล่นน้้ามูล ใช้
น้้ามูลซักเสื้อผ้าและน้ามาใช้ที่บ้าน เพราะน้้ามูลในสมัยอดีตจะมีลักษณะใส ไม่ขุ่น และไม่มีเศษ
ถุงพลาสติก .....ซึ่งในอดีตปลา…จะเยอะมาก...แต่ในปัจจุบันนี้น้าจะค่อนข้างขุ่น มีถุงพลาสติกลอย
ตามน้้าและน้้ามีลักษณะสีแดง ปลาในแหล่งน้้ามูลค่อนข้างจะลดน้อยลงมาก จับปลาไม่ค่ อยได้ ปลา
บางชนิดหายากขึ้น เช่น ปลาหมูขาว”
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ภาพที่ 1 ปลาคางเบือน
ปลาคางเบือนเป็นชื่อสามัญไทย หรือ ปลาขบ ปลาปากวิบ ปลาเก็ก ปลาเบี้ยว เป็นปลาน้้า
จืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน เป็นปลาไม่มีเกล็ด ส่วนหัวแบนเช่นเดียวกับล้าตัว รูปร่างเพรียวยาว
ด้านท้ายเล็กหัวและจะงอยปากงอนขึ้นด้านบน ปากกว้างมาก คางเชิดขึ้น จึงได้ชื่อว่า "คางเบือน"
นิสัยชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้้าไหลมากกว่าแหล่งน้้านิ่ง เป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดีและราคาแพง ปรุง
เป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น ทอดกระเทียม ต้มย้า และยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื่องจากมี
ประโยชน์หลายอย่างจึงเป็นที่ต้องการมาก ปัจจุบันในแม่น้ามูลปลาคางเบือนหาพบยาก
อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าว ทางกรมประมงได้ท้าการเพาะพันธุ์ปลาคางเบือนและประสบ
ความส้าเร็จครั้งแรกในปีพ.ศ. 2526 (Ploypayom, 2012 : 1-2) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้
อธิบายได้ด้วยการใช้ หลักอริยสัจสี่แก้ปัญหา ปัญหาคือ ปลาในแม่น้ามูลลดลง (ทุกข์) เป็นดัชนีที่
ชาวบ้านสังเกตได้ สาเหตุของปัญหาจึงบ่งบอกได้ว่าคุณภาพน้้าของแม่น้ามูลเปลี่ยนแปลงไป (สมุทัย)
ซึ่ ง การแก้ ปั ญ หานี้ ช าวบ้ า นได้รั บ การช่ว ยเหลื อ จากหน่ว ยงานกรมประมงน้ าวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาท้าการเพาะพันธุ์ที่ห ายาก (นิโรธ) เช่น ปลาคางเบือน ปลาสวาย ปลาทับทิม เมื่อ
เพาะพันธุ์ได้ส้าเร็จ จึงเผยแพร่พันธุ์ปลา ที่เป็นปลาเศรษฐกิจ มอบให้ชาวบ้านน้ามาเลี้ยงในกระชัง
หรือบ่อดินได้ตามความเหมาะสมชาวบ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น (มรรค/สัมมาอาชีวะ)

การอนุรักษ์ปลาหน้าวัด : ความสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน
จากการสะท้อนความคิดอย่างใคร่ครวญ กรณีปัญหาปลาในแม่น้ามูลลดลง ผู้เขียนร่วมกับ
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม และชุมชนได้ประชุมระดมความคิด เพื่อแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ผู้น้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านม่วงมูล Soisiha (2011, November 30)
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ภาพที่ 2 ป้ายโครงการอนุรักษ์ปลาหน้าวัด
กล่าวว่า “ในหมู่บ้านมีการประชุมประจ้าเดือนจะบอก…ปลามันวางไข่ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์
ปลาห้ามจับปลา จะได้มีปลาให้หากินได้ตลอดไป” การระดมความคิดแลกเปลี่ยนเป็นการแก้ปัญหา
โดยชุมชนเพื่อชุมชน ท้าให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ที่ประชุมได้คิดโครงการ
อนุรักษ์ปลาในเขตวัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ที่เชื่อว่าในบริเวณวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ไม่กล้ากระท้าสิ่งไม่ดี และชาวบ้านทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งชุมชนลาว ชาติพันธุ์กูยที่บ้านเกียด
โง้ง แขวงจ้าปาสักก็มีความคิดการอนุรักษ์ปลาเช่นเดียวกัน Saynamso (2013, January 6) กล่าว
ว่า “ปลาไหลตัวน้อยถ้าจับได้ขายไม่ได้ กินก็ไม่ได้ จะปล่อยกลับคืนน้้าอยากให้มันแพร่พันธุ์ขยายตัว
เพราะอาชีพบ้านเราปลาไหลหลายกว่าหมู่”
นอกจากนี้ที่หมู่บ้านม่วงมูล ต้าบลหนองบัว อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไสว สร้อยสีหา
ผู้ใหญ่บ้านม่วงมูล และปราชญ์ท้องถิ่น น้าปัญหาปลาในแม่น้ามูลลดลง คิดแก้ปัญหาร่วมกัน ได้อีก
แนวทางคือ จัดกิจกรรมขยายพันธุ์ปลา ด้วยการปล่อยลูกปลาในวัน ส้าคัญต่าง ๆ ในวัดที่เป็นพื้นที่
อนุรักษ์พันธุ์ปลาด้วย โครงการอนุรักษ์ปลาในพื้นที่ก้าหนด มีการลงโทษผู้กระท้าผิด ที่ท้าผิดครั้งที่ 2
ครั้งแรกจะภาคทัณฑ์ก่อน นับว่าเป็น การเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สอดแทรกเรื่อง
คุ ณ ธรรมให้ ชุ ม ชน มี เ มตตาต่ อ กั น ท้ า ให้ ผ ลการด้ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา เป็ น การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบผลส้าเร็จ เห็นได้จากปัจจุบันปลาในแม่น้ามูลบริเวณหน้าวัดมีจ้านวนมากขึ้น
ส้าหรับการขยายพันธุ์ปลาเป็นกระบวนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่น้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
บูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอนุรักษ์ปลาหน้าวัด) ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลง
ที่ดีต่อระบบนิเวศของชุมชนยิ่งขึ้น การด้าเนินงานแก้ปัญหาครั้งนี้ใช้กระบวนการสื่อสารแบบสอง
ทาง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่ส้าคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัด บ้าน และโรงเรียน
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ภาพที่ 3 ต้นมะขามใหญ่บ้านม่วงมูล : ต้นไม้แหล่งต้นน้้าในท้องถิ่น
หากเป็นลูกหลานของบ้านม่วงมูล อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ย่อมต้องรู้จัก ต้นมะขาม
ใหญ่ บริ เวณทางเข้าบ้ านม่วงมูล เป็ น สถานที่ร่มรื่นและมีความส้ าคัญทางใจต่อชุมชน ชาวบ้าน
ภาคภูมิใจมาก ดังค้ากล่าว Hlabantao (2007, August 5) “ต้นมะขามใหญ่นี้อายุกว่า 300 ปีแสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ที่สมาชิกในหมู่บ้านเมื่อไปท้างาน ไปอยู่ที่อื่นกลับมาจากหลาย
จังหวัดทั่วประเทศจะมาเยี่ยมต้นมะขามใหญ่ก่อนทุกครั้งด้วยความภูมิใจ” ความส้าคัญของต้นไม้
เป็นการสะท้อนความคิดอย่างใคร่ครวญ ป่าที่เป็นทุนธรรมชาติของชุมชนนับว่ามีความส้าคัญต่อการ
อนุรักษ์น้าของท้องถิ่น เพราะต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับน้้า แหล่งสร้างต้นน้้าล้าธารให้ชุมชนอย่ างยั่งยืน
หากชุมชนไม่มีพื้นที่ป่า จะเกิดภัยแล้งได้ง่าย เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอดคล้องกับค้ากล่าว
ดังนี้ Kampong (2008, November 18) “มีต้นไม้ท้าให้มีน้า มีน้าท้าให้มีนา มีนาท้าให้มีข้าว มีข้าว
ท้าให้มีคน”Yangsuk (2007, October 1) “อยากให้ลูกหลานทุกคนช่ว ยกันรักษาป่าไม้ด้วย เมื่อถึง
หน้าแล้งจะได้มีต้นไม้ไว้อุ้มน้้าบ้าง หน้าแล้งจะได้ไม่ต้องไปตักน้้าในที่ไกล ๆ เหมือนตา เพราะชีวิต
ของคนเรามักต้องเกี่ยวพันกับน้้าอยู่ตลอดเวลา”
“ต้นมณีโคตร” หรือมะนีโคด ในภาษาลาว เป็นต้นไม้เก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุหลายร้อยปี
หรืออาจถึงพันปี ขึ้นอยู่บนแก่งหินกลางแม่น้าโขง ชาวลาวนับถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เป็น การ
สะท้อนความคิดอย่างใคร่ครวญ และเชื่อว่ามีต้นเดียวในโลก ต้นมณีโคตรมีปลายอยู่สามกิ่ง ชี้ไปทาง
กัมพูชา ไทยและลาว ซึ่งหมายถึงว่าทั้งสามประเทศจะเจริญเป็นมรกตแห่งอินโดจีน การที่มีความชื้น
อุณหภูมิและระบบนิเวศที่เหมาะสมเฉพาะเป็นปัจจัยท้าให้เกิดมีต้นไม้ชนิดนี้เพียงต้นเดียว
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ภาพที่ 4 ต้นมณีโคตร บริเวณน้้าตกคอนพะเพ็ง
เพราะสายน้้าเชี่ยวกรากท้าให้ไม่เคยมีใครเข้าไปถึงต้นมณีโคตรต้นนี้ ยกเว้นนกกระยางขาว
และอีกาที่มักจะบินไปเกาะอยู่เต็มต้นมณีโคตรทุก ๆ วันพระ นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า กิ่งของต้นมณี
โคตรเมื่อน้าไปฝนกับน้้าแล้วดื่มก็จะรักษาได้สารพัดโรค พอได้กิ่งมาฝนน้้าดื่มไปสักอาทิตย์หนึ่งก็หาย
จากโรค รากของต้นมะนีโคด จะสามารถรักษาอาการป่วยได้ทุกชนิด ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ต้น
มณีโคตรได้โค่นล้มลงแล้ว สาเหตุที่ต้นไม้ล้มเชื่อว่าเนื่องมาจากต้นไม้อายุมากแล้ว และก่อนหน้านั้นก็
มีพายุลมแรงและฝนตกติดต่อกัน 3 วัน ท้าให้ต้นไม้ทานกระแสลมและกระแสน้้าไม่ไหว ทางรัฐบาล
ได้น้าเฮลิคอปเตอร์ไปยกต้นไม้นี้ไปเก็บไว้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่อไป เป็นการเรียนรู้ผ่านการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากต้นมะขามใหญ่และต้นมณีโคตรนี้ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นภูมิ
ปัญญาสอนให้เคารพธรรมชาติอย่างมีเหตุผล เป็นระบบวิธีคิดอย่างแยบคายหรือโยนิโสมนสิการได้
ดั ง ที่ Sakpakdi (2013, January 6) กล่ า ว “ป่ า ไม้ ท้ า ลายหลาย น้้ า จะแห้ ง แล้ ง น้้ า สมบู ร ณ์ ไม้
สมบูรณ์ ให้ฮักษาป่าไม้ไว้ บ่ให้ท้าลาย” เมื่อเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงมีอายุยืนได้เป็น
ร้อยเป็นพันปีให้ประโยชน์แก่มวลสรรพสิ่งมีชีวิต เมื่อน้ากระบวนการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มาท้า
ความเข้าใจจะพบข้อเท็จจริงคือ ต้นไม้ขนาดใหญ่มากช่วยดูดซับน้้าท้าให้แหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ตลอด
มา ช่วยดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อนได้ และรากที่ยึดเหนี่ยวดินยังช่วยป้องกันการ
พังทลายจากการกัดเซาะริ มฝั่งของน้้ าตกคอนพะเพ็งที่ไหลเชี่ยวกรากรุนแรงมากได้ ดั งนั้นการ
อนุรักษ์ป่าย่อมส่งผลต่อการอนุรักษ์น้า เนื่องจากต้นไม้คือ แหล่งให้น้านั่นเอง สอดคล้องกับค้ากล่าว
ของ Chibruchakriang (2013, January 5) ว่า “น้้าเฮาต้องเสริมปลูกต้นไม้ได้อนุรักษ์ ฮักษาป่าไม้
ได้ยึดแผ่นดินให้มันอยู่ น้้าจะอยู่ได้ตลอด” ป่าจึงมีความหมายในวัฒนธรรมน้้า สอดคล้องกับค้ากล่าว
ของ Sakpakdi (2013, January 6) ว่า “ปกปักฮักษาน้้าไว้ บ่ให้ท้าลายป่าไม้ ครั้นท้าลายป่าไม้หมด
ไป มันก็แห้งแล้งไป เพราะว่าไม้ก็อาศัยน้้า น้้าก็อาศัยไม้ ฮักษาไว้ ดึงดูดกัน”
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บทสรุป (Conclusion)
การสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ช่วยให้ประชาชนรับรู้ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีความเข้าใจ
ตลอดจนการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อความหมาย เป็นกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับชุมชน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ด้ ว ยการน้ า ความรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบความรู้
วิทยาศาสตร์ของผู้เขียนมาบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้เดิมที่ในแต่ละท้องถิ่นมีอยู่ ซี่ง
มีแนวทาง 3 ประการ คือ การสะท้อนความคิดอย่างใคร่ครวญ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และ
การเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
บริ บ ททั่ ว ไปลุ่ ม น้้ า โขง ชี มู ล ชุ ม ชนเกิ ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง จากการสื่ อ
ความหมายการสะท้อนความคิดอย่างใคร่ครวญ เกี่ยวกับคุณค่าของน้้า และประโยชน์ของน้้า ได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์คือ น้้าประปาเกิดจากการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับ
การใช้น้าในท้องถิ่น และเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับน้้าดื่มสมุนไพรเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ
ผลส้ารวจความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าของน้้าในเชิงสร้างสรรค์ ข้อความที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ น้้าคือชีวิต ส้าหรับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง พบว่าปลาเป็น
สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมน้้า ปัญหาปลาในแม่น้ามูลลดลง ชุมชนมีหน่วยงานภาครัฐช่วยแก้ปัญหา
ตามหลักอริยสัจสี่ ได้ ยังมีการระดมความคิดของชุมชนจัดท้าโครงการอนุรักษ์ปลาและขยายพันธุ์
ปลาในเขตวัด เพื่อเพิ่มจ้านวนปลาในลุ่มน้้ามูล
กรณีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์อันเป็นสารที่เป็นเหตุและน้้าเป็นสารที่เป็นผล ขณะเดียวกันน้้าก็
เป็นสารที่เป็นเหตุและต้นไม้ก็เป็นสารที่เป็นผล กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของต้นไม้และน้้ามีผลต่อ
ระบบนิเวศในธรรมชาติเช่นกัน กล่าวคือ การอนุรักษ์ต้นไม้ย่อมส่งผลดีต่อการอนุรักษ์น้าด้วย ต้นไม้
แต่ละต้นก็มีความสามารถดูดซับน้้าไว้ได้แตกต่างกัน ส่วนการอนุรักษ์น้าที่ยั่งยืนก็ต้องมีการอนุรักษ์
ต้นไม้แหล่งต้นน้้าด้วยนั่นเอง และพบว่าความสัมพันธ์บ้าน วัดและชุมชนมีส่วนส้าคัญในการธ้ารง
ประเพณี วัฒนธรรมน้้ากับพุทธศาสนาที่เป็นภูมิ ปัญญาระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ ก่อเกิด
วัฒนธรรมน้้าที่มีคุณค่าและสอนให้แก้ปัญหาด้วยหลักอริยสัจสี่ มีคุณธรรม
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