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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารของผู้น�ำชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแม่น�้ำเลย จังหวัด
เลย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ผู้น�ำชุมชนมีส่วนร่วม โดยศึกษาต่อยอดจากข้อมูลที่ได้จาก
การส�ำรวจสภาพทั่วไปของชุมชน การบริหารจัดการแม่น�้ำเลย และการค้นหาสมรรถนะการสื่อสารของผู้น�ำ
ชุมชน แล้วน�ำมาวางแผนสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร หลังจากนั้นน�ำมาใช้ในขั้นด�ำเนินงาน ขั้นทดลองและ
ติดตามโครงการและกิจกรรมที่ได้จากการใช้กลยุทธ์การสื่อสารในชุมชนตัวอย่างกลางน�้ำ และขยายผลไปสู่
ผูน้ ำ� ชุมชนเครือข่ายต้นน�ำ้ และปลายน�ำ้ ด้วยวิธวี จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR) ประชากรเป้าหมาย
ท�ำการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้น�ำชุมชนท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชนท้องที่ ผู้น�ำชุมชนแบบ
ไม่ทางการ ตัวแทนชุมชนที่เขาร่วมโครงการและกิจกรรม ตลอดริมแม่น�้ำเลย อ�ำเภอภูหลวง อ�ำเภอวังสะพุง
อ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จ�ำนวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบ
สนทนา แบบสัมภาษณ์ แบบแสดงความคิดเห็นและแบบสอบถาม โดยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและ
ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่ผู้น�ำชุมชนตัวอย่างกลางน�้ำเลย อ�ำเภอเมือง มีส่วนร่วมในการ
สร้างขึ้นมา ประกอบด้วย กลยุทธ์ผู้ส่งสาร 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์สาร 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์สื่อ 2 กลยุทธ์และกลยุทธ์
ผู้รับสาร 3 กลยุทธ์ และน�ำไปใช้บริหารจัดการแม่น�้ำเลย โดยผ่าน
1 โครงการ และ 5 กิจกรรมย่อย โดยผลการอบรม ปฏิบตั ใิ นขัน้ ด�ำเนินงานและขัน้ ทดลองส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
มาก นั่นก็แสดงว่ากลยุทธ์การสื่อสารมีประสิทธิภาพท�ำให้การด�ำเนินโครงการและกิจกรรมบรรลุตามเป้า
หมาย ทั้งนี้ ก่อนการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารได้มีการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจสภาพทั่วไปของชุมชน
* ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง: (รศ.ดร.) : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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การบริหารจัดการแม่น�้ำเลย ท�ำให้รู้ปัญหาก่อนวางแผน หาเทคนิควิธีแก้ไขและหลีกเลี่ยงได้ตรงจุด ซึ่งในมุม
มองของผู้น�ำชุมชนชี้ให้เห็นว่าการบริหารจัดการแม่น�้ำเลยค่อนข้างมีปัญหามาก เรื้อรัง ทับซ้อนยุ่งยาก ต้อง
แก้ทุกจุดจนยากจะเยียวยา ปัญหาขึ้นอยู่กับคนในชุมชนที่ท�ำลายล้างและไร้ซึ่งจิตส�ำนึก นอกจากนั้น ทุกขั้น
ตอน ทุกองค์ประกอบของกลยุทธ์การสื่อสาร รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่น�ำมาด�ำเนินงานบริหารจัดการ
แม่นำ�้ เลยมาจากการระดมสมองเพือ่ ดึงสมรรถนะความรูค้ วามสามารถออกมาใช้รว่ มกันบนฐานถกคิดข้อมูล
ทีไ่ ด้จากเอกสาร ส�ำรวจและสัมภาษณ์ ตลอดจนโครงการและกิจกรรมที่เคยท�ำของผู้น�ำชุมชนทั้ง 4 อ�ำเภอ มี
การพิจารณากันอย่างละเอียดและให้สอดรับกับสภาพแม่น�้ำเลยกลางน�้ำที่จะจัดท�ำน�ำร่องให้มากที่สุด และ
เมื่อมีการขยายผลไปสู่ผู้น�ำชุมชนเครือข่ายต้นน�้ำและปลายน�้ำ พบว่า ยอมรับในการน�ำรูปแบบการบริหาร
จัดการกลางน�้ำเลยไปใช้ในพื้นที่ทั้งหมด
ค�ำส�ำคัญ : กลยุทธ์การสื่อสาร, สมรรถนะการสื่อสาร, การมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการ, ผู้น�ำชุมชน
Abstract
Research Subject Communication Strategies of Community Leader to Participate in Loei River
Management of Loei Province has the Objectives of this research were to build communication
strategies for community leaders’ participation according to data of community setting, the Loei
River management, and to investigate the communication competence of community leaders.
These bring to plan the communication strategies and then to implement the project and activities
together with a follow-up program after using communication strategies with the specimen of the
river community grouping midstream, upstream and downstream by means of PAR technique.
The population was purposely selected including local community leaders, zone community
leaders, casual community leaders, community representatives participating in the project and
activities who lived by the Loei River from Phuluang district, Wangspung district, Muang district,
and Chiangkhan district in Loei province. The research tools were a record form, an observation
form, a conversation form, an interview form, giving opinion form and a questionnaire. Content
analysis and quantitative data were analyzed using percentage, mean, and S.D.
The findings showed that communication strategies of the midstream group participated in
building this strategy covering five strategies for Sender, five strategies for Message, two strategies
for Channel and three strategies for Receiver and one project for the Loei River management with
five sub-activities. The result of the operation and examination was mainly at a high level. That is
to say the communication strategies were effective making the project successful. Prior to build
the communication strategies, primary data of community and the Loei River were collected,
therefore, the problems were acknowledged. In view of communication leaders, the management
of the Loei River was problematic and complicated. All those problematic points needed to be
fixed, particularly community awareness and engagement. The full study of the Loei River case had
undergone complete review regarding communication strategies, project operation and activities
for the Loei River management based on a brainstorming session, a document study, a survey
and an interview of the former community leaders from the four districts. Notably, the midstream
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group was highly considered as a pilot project for the extension of upstream and downstream
groups’ leaders to consent to a plan for the management of the Loei River as a whole.
Keywords : Communication Strategies, Communication Competence, Participate, Management,
Community Leaders
ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันความต้องการใช้นํ้ามากขึ้นตามจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดปัญหาการ
ท�ำลายทางสมดุลทางธรรมชาติ เกิดอุทกภัยติดตามมาอย่างรุนแรง แหล่งนํ้าประสบปัญหาแห้งขอด ตื้นเขิน
แห้งแล้ง เกิดความเสื่อมโทรม ปนเปี่อนของสารเคมีและสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาแม่นํ้าเน่า
เสียเนื่องจากขยะมูลฝอย และจากรายงานมลพิษทางนํ้ามีความรุนแรงมากขึ้น (สุวิทย์ วรรณศรี, 2553 : 1)
หากมองย้อนมาที่แม่น�้ำเลยซึ่งเป็นแม่น�้ำสายหลักของจังหวัดเลยที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งในเมืองและ
อ�ำเภอรอบนอก ไหลผ่านอ�ำเภอภูหลวง อ�ำเภอวังสะพุง อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมระยะ
ทางประมาณ 231 กิโลเมตร มีประชากรที่อาศัยในลุ่มแม่น�้ำเลยทั้ง 4 อ�ำเภอ รวมจ�ำนวน 319,537 คน บ้าน
เรือนติดกับล�ำน�ำ้ เลยมีจำ� นวน 13,261 ครัวเรือนและจ�ำนวนประชากร 59,754 คน (ปฤฐฎาง จันทร์บญ
ุ เรือง,
2558 : 197-203) ทั้งนี้ประโยชน์จากแม่น�้ำเลยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทางสังคมพืช สังคม
สัตว์ เป็นแหล่งผลิตอาหาร ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร ใช้ประโยชน์ทางด้านการเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยง
ปลาในบ่อ ใช้ประโยชน์ทางด้านการประปา เป็นแหล่งดูดทราย และเอื้อประโยชน์ทางการจัดงานประเพณี
ต่าง ๆ (ส�ำนักงานโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูหลวง, 2557 : 5)
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่น�้ำเลยมาจากส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่รุกพื้นที่ป่าไม้จนเป็นภูเขา
หัวโล้น การพังทลายและชะล้างหน้าดินลงสู่แม่น�้ำเลย ป่าต้นน�้ำถูกบุกรุก ท�ำให้ฤดูแล้งแม่น�้ำเลยแห้งขอด
เสื่อมโทรมจากสิ่งก่อสร้างรุกล�้ำ (โครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น�้ำ”, 2555 : ออนไลน์) เกิดการกัดเซาะริมตลิ่ง
เนื่องจากท�ำธุรกิจดูดทรายและปรับแต่งริมตลิ่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ยิ่งนานวันสภาพของแม่น�้ำเลยยิ่ง
เลวร้าย ถูกกระท�ำซ�้ำเติมจากความมักง่าย ไม่มีจิตส�ำนึกจากชุมชนที่มีบ้านเรือนสองฟากฝั่ง มีพฤติกรรม
การใช้น�้ำอย่างไม่รู้คุณค่า ถ่ายอุจจาระปัสสาวะและทิ้งขยะมูลฝอย ปล่อยน�้ำเน่าน�้ำเสียโดยไม่มีการบ�ำบัด
(มานิตย์ มกรพงษ์, 2551 : 1) จนก่อให้เกิดการตื้นเขินทับถมเป็นสันดอน มีวัชพืชกีดขวางสกัดกั้นการไหล
ของน�้ำจนกลายเป็นต้นเหตุอุทกภัยครั้งแล้วครั้งเล่า นอกจากนั้น ปัญหาการใช้พื้นดินจากภาคเกษตรกรรม
จนขาดความอุดมสมบูรณ์ต้องต้องพึ่งพาสารเคมี ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ยิ่งใช้ยิ่งก่อให้เกิดระบบนิเวศน์ถูก
ท�ำลาย โรงงานอุตสาหกรรม จ�ำนวน 186 โรงงาน ทีอ่ ยูล่ มุ่ แม่นำ�้ เลยไม่สร้างบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ยิง่ เร่งความตาย
ให้แม่น�้ำเลยให้พินาศในเร็ววันยิ่งขึ้น (ตามรอยคนเดินคล�ำ “ชีพจรแม่น�้ำเลย”, 2552 : 10)
จากสาเหตุต่าง ๆ จึงควรศึกษาวิจัยอย่างเร่งด่วนภายใต้งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารของผู้น�ำชุมชน
ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแม่น�้ำเลย จังหวัดเลย โดยเริ่มจากการส�ำรวจสภาพทั่วไปของชุมชน
การบริหารจัดการแม่น�้ำเลย และค้นหาสมรรถนะการสื่อสารของผู้น�ำชุมชน ทั้งผู้น�ำท้องที่ ผู้น�ำท้องถิ่น และ
ผูน้ ำ� ทีไ่ ม่เป็นทางการ ซึง่ เป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม่ พากลุม่ ไปสูจ่ ดุ หมายทีว่ างไว้ โดย
อาศัยการวางแผน การผลักดัน คอยแนะน�ำและช่วยเหลือกลุ่ม ตลอดจนการดึงสมรรถนะการสื่อสารออกมา
ใช้ร่วมกัน (บุราณี เวียงสิมมา, 2557 : 2) ทุก ๆ ขั้นตอน ทั้งร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินงาน
ร่วมติดตามและประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ (มณฑา จ�ำปาเหลือง และคณะ, 2558 : 995) เพื่อเป็น
กลไกช่วยเสริมให้สามารถระดมพลังอ�ำนาจ (ยุทธนา วงศ์โสภา, 2556 : 7) พลังคน ปัญญา ทุนทรัพย์และ

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1

เวลา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาได้ แล้วน�ำมาวางแผนสร้างกลยุทธ์การสื่อสารภายใต้การใช้ความรู้ผสมผสาน
กับทักษะการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และความรู้ หรือความสามารถในการใช้ความรู้ต่าง ๆ
มาผสมผสานกับทักษะทางการสื่อสาร (Dubois, D. & Rothwell, W., 2004 : 46-57) ในแต่ละสถานการณ์
(อมรรัตน์ ทิพย์เลิศและคณะ, 2547 : 260) ออกมาเป็นกลยุทธ์การเลือกใช้วิธีการสื่อสารได้อย่างสอดคล้อง
กันจนได้รูปแบบโครงการการและกิจกรรม โดยให้ผู้น�ำชุมชนร่วมกันเรียนรู้ ร่วมคิดและร่วมท�ำ (จิตจ�ำนง กิติ
กีรติ, 2554 : 1) และท้ายสุดทดลองใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ได้ ท�ำการประเมิน เพื่อให้ได้วิธีการบริหารจัดการ
แม่น�้ำเลยที่ดี และขยายผลไปสู่กลุ่มผู้น�ำชุมชนต้นน�้ำและปลายน�้ำ
จากความเป็นมาและประเด็นปัญหาทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา ชีใ้ ห้เห็นถึงช่องว่างของการศึกษาเพือ่ เติมเต็มองค์
ความรูด้ า้ นกลยุทธ์การสือ่ สารของผูน้ ำ� ชุมชนต่อการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการแม่นำ�้ เลย จังหวัดเลย โดย
สร้างความพร้อมให้กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนทีเ่ ป็นเจ้าของพืน้ ทีท่ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับแม่นำ�้ เลย ให้ได้รไู้ ด้เข้าใจถึงความ
สามารถในการสื่อสารที่ฝังอยู่ในตัวของผู้น�ำและเปิดโอกาสให้ดึงออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแม่น�้ำเลยโดยใช้เทคนิควิธีที่แยบยลให้กับชุมชนด้วยการบริหารจัดการ การ
มองอย่างองค์รวม การคิดอย่างเป็นระบบ การระดมสมองจากทุกคน ตลอดจนการคลายปมปัญหาด้วยพลัง
ของกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนเองแทนทีค่ นนอกจะเข้าไปจัดการ นอกจากนัน้ ผลทีจ่ ะเกิดในครัง้ นีเ้ ชือ่ แน่วา่ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนที่น�ำไปประกอบการวางแผนด�ำเนินโครงการและกิจกรรมอันจะน�ำไปสู่การบริหาร
จัดการแม่น�้ำเลยและขยายเครือข่ายไปยังไปชุมชนต้นน�้ำและชุมชนปลายแม่น�้ำเลยอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ สร้างกลยุทธ์การสือ่ สารทีผ่ นู้ ำ� ชุมชนมีสว่ นร่วม โดยศึกษาต่อยอดจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจสภาพ
ทั่วไปของชุมชน การบริหารจัดการแม่น�้ำเลย และการค้นหาสมรรถนะการสื่อสารของผู้น�ำชุมชน แล้วน�ำมา
วางแผนสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร หลังจากนั้นน�ำมาใช้ในขั้นด�ำเนินงาน ขั้นทดลองและติดตามโครงการและ
กิจกรรมที่ได้จากการใช้กลยุทธ์การสื่อสารในชุมชนตัวอย่างกลางน�้ำ และขยายผลไปสู่ผู้น�ำชุมชนเครือข่าย
ต้นน�้ำและปลายน�้ำ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารของ ประทุม ฤกษ์กลาง (2551 : 10) เป็นการน�ำวิธีการที่แยบยล
ในการสร้างความเข้าใจระหว่างผูใ้ ห้กบั ผูร้ บั เพือ่ หวังผลให้ได้มาซึง่ ความได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่งขันจนบรรลุเป้า
หมายทีว่ างไว้ ซึง่ เป็นการเลือกหนทาง วิธกี าร และเทคนิคทีจ่ ะช่วยท�ำให้บรรลุเป้าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีว่ างไว้ ทัง้ นีใ้ ห้ความส�ำคัญกับการวางวิธกี ารในการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมทัง้ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และการออกแบบ โดยน�ำมาปรับใช้กับกลยุทธ์การสื่อสารของผู้ส่งสาร ที่ออกแบบสารและเลือกใช้สื่อเพื่อให้
เหมาะสมกับผู้รับสารในการด�ำเนินโครงการและกิจกรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการสื่อสารของ Robert N. Bostrom (1984 : 251) เป็นการน�ำรูปแบบการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความรู้ (Knowledge + How to use knowledge) ซึ่งประกอบด้วย
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication) คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้รูปแบบ วิธีการสื่อสารใน
สถานการณ์หนึ่งได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ การเข้าใจกฎเกณฑ์ สัญลักษณ์ ความหมายต่างๆ ที่สมาชิกใน
ลังคมก�ำหนดขึ้น และทักษะทางการสื่อสาร (Tactic Communication Skills) ทักษะในการน�ำความรู้เกี่ยว
กับรูปแบบและวิธีการสื่อสารไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ทักษะในการให้ค�ำแนะน�ำ รับฟังค�ำแนะน�ำ ทักษะ
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ในการฟัง ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการตัดสินใจ ทักษะการโน้มน้าวใจ มาปรับใช้กับการจัดท�ำและ
ด�ำเนินกลยุทธ์ในโครงการและกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม
3. แนวคิดการมีส่วนร่วมของ ปาริชาต สถาปิตานนท์และคณะ (2549 : 23) ประกอบด้วย1) เป็นการ
ด�ำเนินงานภายใต้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการวางแผนในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
2) การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม ทั้งการเข้าร่วม หรือเข้าร่วมในการบริหาร ร่วมลงแรงร่วมใจ 3) การมี
ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ เป็นการน�ำเอากิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 4) การมีสว่ นร่วมในการได้รบั
ผลประโยชน์ เป็นการแจกจ่ายประโยชน์ต่าง ๆ ในการพัฒนาอย่างยุติธรรม 5) การมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผล เป็นการให้ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยน�ำมาปรับใช้
ในการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการด�ำเนินกลยุทธ์การสื่อสารในโครงการและกิจกรรม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ De Cenzo, D. & Robbins, S (2005 : 34) เป็นหารน�ำ
กระบวนการท�ำงานทีท่ ำ� ภารกิจร่วมกับคนอืน่ และโดยอาศัยคนอืน่ เพือ่ ให้บรรลุจดุ หมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ระบุความรับผิดชอบทางการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย การด�ำรงรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
สถานที่ท�ำงานและการปรับตัวกับสภาพภายนอก โดยน�ำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการแม่น้�ำเลยของผู้นำ�
ชุมชนเพื่อให้การใช้คนและทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุนให้การด�ำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมจะส�ำเร็จ
ได้ดีมีประสิทธิภาพ
วิธีด�ำเนินงานวิจัย
การวิจยั เรือ่ งนีเ้ ป็นการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research) โดยให้ผนู้ ำ� ร่วมเรียนรู้ ร่วม
คิดและร่วมท�ำ ตัง้ แต่การศึกษาสภาพทัว่ ไปของชุมชนและสภาพการบริหารจัดการแม่นำ�้ เลย พร้อมวิเคราะห์
สังเคราะห์สมรรถนะที่โดดเด่นด้านการสื่อสารของผู้น�ำชุมชนร่วมกับนักวิจัย หลังจากนั้นคิดกลยุทธ์ร่วมกัน
ทั้งการวางแผน การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การชักน�ำจูงใจให้เกิดความร่วมมือ ตลอดจนการติดตามและ
การประเมินผล กลุ่มประชากรเป้าหมายท�ำการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน
ท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชนท้องที่ ผู้น�ำชุมชนแบบไม่ทางการ ตัวแทนชุมชนที่เขาร่วมโครงการและกิจกรรม ตลอดริม
แม่นำ�้ เลย อ�ำเภอภูหลวง อ�ำเภอวังสะพุง อ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
กลยุทธ์การสื่อสาร จากผู้น�ำชุมชนริมแม่น�้ำเลยกลางน�้ำ อ�ำเภอเมือง จ�ำนวน 63 คน และผลการน�ำโครงการ
และกิจกรรมไปใช้ โดยเริ่มท�ำการอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้ฉีดก�ำจัดวัชพืช
และแมลงริมแม่น�้ำเลย จากตัวแทนเกษตรกรในหมู่บ้าน จ�ำนวน 90 คนและขั้นทดลอง จ�ำนวน 280 คน ผลิต
EM-ball และ EM ขยายเพื่อเป็นอาหารปลาและโยนก�ำจัดแบคทีเรียในกระชังและแพปลาในแม่น�้ำเลย จาก
สมาชิกเลีย้ งปลาในกระชัง จ�ำนวน 58 เจ้า ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแม่นำ�้ เลยทางเคมีและชีววิทยา จากตัวแทน
คนในหมู่บ้าน / ชุมชน จ�ำนวน 82 คนและขั้นทดลอง จ�ำนวน 190 คน การเตรียมและปลูกต้นไม้ 1 ต้น 1 คน
จากตัวแทนคนในชุมชน จ�ำนวน 205 คนและขั้นทดลอง จ�ำนวน 410 คน และออกแบบ จัดท�ำ รวมทั้งติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกิดจิตส�ำนึกและป้องกันการท�ำร้ายแม่น�้ำเลยในขั้นทดลอง จากตัวแทนคนใน
ชุมชน จ�ำนวน 82 คน และการขยายเครือข่ายการบริหารจัดการแม่น�้ำเลยไปยังต้นน�้ำและปลายน�้ำเลย จาก
ผู้น�ำชุมชนจ�ำนวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสนทนา แบบสัมภาษณ์ แบบแสดง
ความคิดเห็นและแบบสอบถาม ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและเชิงปริมาณ โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
กลยุทธ์การสือ่ สารทีผ่ นู้ ำ� ชุมชนตัวอย่างกลางน�ำ้ เลย อ�ำเภอเมือง มีสว่ นร่วมในการสร้างขึน้ มาและน�ำไป
ใช้บริหารจัดการแม่นำ�้ เลย โดยผ่าน 1 โครงการ “ร้อยรวมใจเพือ่ บริหารจัดการแม่นำ�้ เลย” และ 5 กิจกรรมฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศแม่น�้ำเลยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) ด้านลดการใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี 2) ด้านฟื้นฟูพื้นที่เลี้ยง
ปลาในกระชัง 3) ด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแม่น�้ำเลย 4) ด้านปลูกต้นไม้ 1
ต้น 1 คน และ 5) รณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงและการสร้างจิตส�ำนึกชุมชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมและปฏิบัติในขั้นด�ำเนินงานและขั้นทดลองมีระดับการปฏิบัติและการน�ำไปใช้ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก นั่นก็แสดงว่าโครงการและกิจกรรมที่ด�ำเนินงานภายใต้กลยุทธ์การสื่อสารเกิดประสิทธิผล
เป็นไปตามเป้าหมาย และผู้น�ำชุมชนเครือข่ายต้นน�้ำและปลายน�้ำ ยอมรับและเห็นด้วยในการน�ำกลวิธีการ
บริหารจัดการแม่น�้ำเลยกลางน�้ำไปใช้ในพื้นที่
อภิปรายผล
กลยุทธ์การสือ่ สารทีถ่ กู น�ำไปใช้บริหารจัดการแม่นำ�้ เลย โดยผ่าน 1 โครงการและ 5 กิจกรรม เกิดประสิทธิผล
เป็นไปตามเป้าหมาย และถูกน�ำไปใช้ กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมและปฏิบตั ใิ นขัน้ ด�ำเนินงานและขัน้ ทดลองมีระดับ
การปฏิบตั แิ ละการน�ำไปใช้สว่ นใหญ่อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ ประทุม ฤกษ์กลาง (2551 : 10) ทีก่ ล่าวว่า
กลยุทธ์เป็นการเลือกหนทาง วิธีการ เทคนิควิธีที่จะช่วยท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางแผน ซึ่งสอดรับกับการ
ด�ำเนินงานโครงการและกิจกรรมในครั้งนี้ที่อาศัยกลยุทธ์การสื่อสารที่แยบยลมาขับเคลื่อน เริ่มจากกลยุทธ์ผู้
ส่งสาร ทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ชุมชนระดับจังหวัดเป็นทีป่ รึกษา แนะน�ำ สนับสนุน เนือ่ งจากมีวสิ ยั ทัศน์และมีความรูค้ วาม
สามารถ ระดับอ�ำเภอเป็นผู้ติดตามประเมินผลและพาท�ำโครงการและกิจกรรมเพราะธรรมชาติของคนไทย
ต้องมีผพู้ าท�ำพาปฏิบตั ิ ทิง้ ให้ทำ� เองไม่มวี นั ประสบความส�ำเร็จ และระดับต�ำบลและหมูบ่ า้ นเป็นผูป้ ฎิบตั เิ ป็น
หลักเพราะมีความใกล้ชิดคนในชุมชนย่อมรู้ปัญหาดีทุกอย่าง และคอยรายงานผลจากการท�ำงานให้หน่วย
งานทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับบัญชาได้ทราบ รวมทัง้ เสนอโครงการและกิจกรรมทีท่ ำ� บรรจุลงในแผนปีตอ่ ปีของหน่วยงาน
ที่สังกัดเพื่อหาเจ้าภาพด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลยุทธ์สาร เป็นการประชาสัมพันธ์ตีฆ้องร้องป่าวเพื่อ
เสนอข่าวเกี่ยวกับคุณภาพน�้ำในแม่น�้ำเลยตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปรารถนาให้น�้ำ
เลยมีคุณภาพและพอใช้ เผยแพร่ประโยชน์แม่นำ�้ เลยเปรียบเหมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชน
ทั้งจังหวัด และสถานการณ์วิกฤติของแม่น�้ำเลยที่ทุกคนต้องไม่นิ่งเฉย มีจิตส�ำนึกลดการกระท�ำที่ก่อปัญหา
และหาทางเยียวยาแม่น�้ำเลย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามฝ่าฝืน ส�ำหรับกลยุทธ์สื่อ เลือกให้สอดคล้อง
เหมาะสม (บทความออนไลน์, 2553 : 1) ที่ชุมชนคุ้นเคย เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มีการ
ใช้สื่อกิจกรรมเป็นสื่อหลักที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเรียนรู้จากการประชุม อบรม สาธิต ปฏิบัติและน�ำไปใช้จริง
ในพื้นที่ และดึงสื่อบุคคลที่เป็นผู้น�ำชุมชนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาพูดคุยและใช้สื่อเฉพาะกิจ
มาช่วยเสริม อย่างเช่น หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ผู้รับสาร มุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายที่แท้
จริง คือ คนในชุมชนน�ำร่องกลางน�้ำในพื้นที่ริมแม่น�้ำเลย อ�ำเภอเมือง และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ผู้น�ำชุมชน
ริมแม่น�้ำเลยที่เป็นเครือข่ายต้นน�้ำและปลายน�้ำและประชาชนในจังหวัดเลย โดยยึดการสื่อสาร 2 ทาง (Two
- Ways Communication) ที่ผู้น�ำบอกกล่าวข่าวสารไปแล้วยังต้องสตรับรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาแม่น�้ำเลย
และผลการด�ำเนินงานที่มาจากการติดตามและประเมินผล เพื่อน�ำมาปรับปรุงการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
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นอกจากเหตุผลทีก่ ล่าวทีท่ ำ� ให้กลยุทธ์การสือ่ สารทีน่ ำ� ไปใช้ประสบผลส�ำเร็จ ยังอาจมาจากก่อนการสร้าง
กลยุทธ์การสื่อสารได้มีการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการแม่นำ�้ เลย ท�ำให้รู้
ปัญหาก่อนวางแผน หาเทคนิควิธีแก้ไขและหลีกเลี่ยงได้ตรงจุด ซึ่งในมุมมองของผู้น�ำชุมชนชี้ให้เห็นว่า การ
บริหารจัดการแม่นำ�้ เลยค่อนข้างมีปญ
ั หามาก เรือ้ รัง ทับซ้อนยุง่ ยาก ต้องแก้ทกุ จุดจนยากจะเยียวยา สืบเนือ่ ง
มาจากเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ
1. คนในชุมชนริมแม่น�้ำเลยขาดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ รักษา ปกป้อง มีแต่กอบโกยหาแต่ผลประโยชน์
จากแม่น�้ำ ดังที่ มั่น บัวระภา นายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม อ�ำเภอวังสะพุง (2559) กล่าวว่า “จิตส�ำนึก
และรักษ์แม่น�้ำเลย” เป็นเรื่องต้น ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหา ปัจจุบันคนในชุมชนมองเห็นความส�ำคัญลดลง ไม่
ต่างจาก ชาญชัย เหลืองสุวรรณ ที่กล่าวถึง “รากเหง้า” ที่ท�ำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ คือ การขาดจิตส�ำนึก
(สัมภาษณ์, 31 มกราคม 2559) สอดคล้องกับ วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย ทีเ่ ห็นว่า แม่นำ�้ เลย
ซึ่งเป็นแม่น�้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค หากมีการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล สารพิษจากการใช้ในการเกษตร
และท�ำสวนยางพารา สิ่งแวดล้อมแย่ ชุมชนลุ่มน�้ำเลยก็ล�ำบาก (สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558) ทุกบ้านต่อ
ท่อระบายน�้ำและปล่อยน�้ำเสียลงแม่น�้ำเลย น�้ำทิ้งไม่ได้แยกไม่ได้บ�ำบัดน�้ำเสีย (ชุมชล กุณพันธ์, สัมภาษณ์,
31 มกราคม 2559) ทับถมทวีปัญหาทั้งต้นน�้ำที่ตัดไม้ท�ำลายป่า มีการใช้สารเคมีมาก กลางน�้ำและปลายน�้ำ
ก็เร่งสารปนเปื้อนจากสถานประกอบการ การหาปลาด้วยการช๊อต การเลี้ยงปลาในกระชังแต่ทิ้งสารอาหาร
ตกค้าง การท�ำยางก้อนแต่ปล่อยน�้ำเหลือใช้ลงแม่น�้ำเลย (ธนูศิลป์ อินคา, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
สอดคล้องกับมุมมองของ มานิตย์ มกรพงษ์, (2551 : ออนไลน์) ที่กล่าวว่า สภาพของแม่น�้ำเลยเลวร้าย ถูก
กระท�ำซ�้ำเติมจากความมักง่าย ไม่มจี ิตส�ำนึกจากชุมชนทีม่ บี า้ นเรือนสองฟากฝัง่ มีพฤติกรรมการใช้นำ�้ อย่าง
ไม่รู้คุณค่า ชอบปล่อยน�้ำเน่าน�้ำเสีย ถ่ายอุจจาระปัสสาวะและทิ้งขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนลงในแม่น�้ำโดย
ไม่มีการบ�ำบัด
2. ขาดในเรื่องการท�ำงานร่วมกัน ต่างคนต่างท�ำขึ้นอยู่กับแผนขึ้นอยู่กับงบประมาณ ไม่เคยท�ำงานแบบ
บูรณาการ ส่วนใหญ่ท�ำงานเป็น “ลักษณะไฟไหม้ฟาง” (ปริศนา อองภา, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2559)
เท่าที่เห็นหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับแก้ปัญหาแม่น�้ำเลยพร้อมกันยังไม่มี (นันท์นภัส บุญ
ยาประทีป, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2559) ทั้ง ๆ ที่การแก้ปัญหาแม่น�้ำเลยต้องเป็น “องคาพยพ” ที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่าย ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ ถึงจะบรรลุจุด
หมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ โรบินและดีเซนโซ (De Cenzo, D. & Robbins, S, 2005 : 34) ได้กล่าว่าการ
บริหารจัดการที่ส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) ต้องใช้ความรู้ความสามารถและองค์ประกอบ
มากมายมาช่วยกัน ดังเช่น วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ กล่าวถึง การท�ำงานเกี่ยวกับแม่น�้ำเลยเป็นงานที่ท�ำกับคนที่
มักง่าย แสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน ท�ำงานร่วมกันไม่เป็น ไม่มีจิตอาสา ไม่มีความเสียสละ จึงต้องรวมพลัง
สร้างหัวใจเป็นหนึง่ เดียวกันช่วยกัน (สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558) ล�ำพังทิง้ ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ท�ำ
ไม่ได้มันเกินก�ำลัง (สัมพันธ์ ทวีลาภผล, สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558) ซึ่งสอดรับกับงานของ นิธิมา หนูกูล
(2553 : 2-3) ที่ชี้ให้เห็นว่าความพยายามที่จะแก้ไขและฟื้นฟู บูรณะทรัพยากรนํ้าให้ดีขึ้น แต่ยังไม่ประสบผล
ส�ำเร็จเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากยังขาดความพร้อม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน ท�ำให้
ต่างหน่วยต่างคนต่างท�ำ เป็นการท�ำงานทีซ่ บั ซ้อนกันและปัญหาทีส่ ำ� คัญยิง่ คือ การขาดประสบการณ์ในการ
ท�ำงานพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม่น�้ำเลยหากร่วม
มือช่วยกันทุกฝ่ายตลอดสายน�้ำเลยก็สามารฟื้นคืนชีวิต ดังที่ มณฑา จ�ำปาเหลือง และคณะ (2558 : 995)
กล่าวถึงการท�ำงานต้องร่วมกัน ร่วมการบริหาร ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมการใช้ประโยชน์ และร่วมการประเมินผล
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และร่วมกันแก้ไข
3. หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับแม่นำ�้ เลยขาดความจริงจังในการท�ำงาน ซึง่ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับแม่นำ�้
เลยเป็นปมเรื้อรังแก้ไขต้องใช้เวลายาวนาน คนที่จะเข้ามาท�ำงานต้องหลายหลายโดยอยู่บนเหตุผลสมัครใจ
เสียสละ จิตอาสา ให้ความส�ำคัญประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ท�ำงานไม่มีผลตอบแทนใด ๆ ดังนั้นจากสิ่งที่
กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลอย่างชัดเจนที่ท�ำให้การบริหารจัดการแม่น�้ำเลยกลายเป็นปัญหาที่แก้แล้วแก้อีกวน
เวียนซ�้ำซาก ซึ่งส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ การไม่มีเจ้าภาพไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ทั้ง ๆ ที่แม่น�้ำเลยเป็น
เส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนทั้งจังหวัดเลย ให้ความส�ำคัญแก่แม่น�้ำเลยแค่งานฝากงานเฉพาะหน้า งบประมาณ
ไม่เคยจัดสรรมาแก้ปัญหาโดยตรง หน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้เข้าไปจัดการดูแล การบริหารจัดการหย่อนยาน
ไม่เข้มแข็ง ต้องมีหลายภาคส่วนเข้าไปช่วยกันจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งยากที่จะประสบความส�ำเร็จ “เงินตัว
เดียวไม่สามารถแก้ได้” (ชาญชัย เหลืองสุวรรณ, สัมภาษณ์, 31 มกราคม 2559) ที่ผ่านมา หลาย ๆ หน่วย
งานที่ลงพื้นที่มักขาดความต่อเนื่อง ไม่เอาใจใส่ ได้งานได้เงินได้หน้าแล้วก็จากไป เอาเข้าจริงจริงมีหน่วย
งานราชการมาดูแลน้อยมาก (ประหยัด ขันติยุตโต, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559) คงถึงเวลาที่หน่วยงาน
หลัก อย่างเช่น ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นแกนน�ำให้ความรู้ พาไปปฏิบัติ
ท�ำให้ดู รวมทั้งกระตุ้นประชาชนอย่างต่อเนื่อง การท�ำงานอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการทุกระดับแบบบูรณา
การร่วมกันมาพูดคุยระดมยกร่างโครงสร้าง กฎเกณฑ์ กติกา แล้วคิดออกมาเป็นโครงการและกิจกรรม (ฉัตร
เฉลิม หัตถกรรม, สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558) มีการสร้างระบบการบริหารจัดการที่เสถียร สร้างแรงจูงใจ
ท�ำงานอย่างจริงจัง (วิโรจน์ จิวะรังสรรค์, สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558) ต้องมีการเชื่อมโยงผู้น�ำทุกระดับ มี
แกนน�ำทีม่ คี วามรูใ้ นเรือ่ งแม่นำ�้ เลยพร้อมชุมชนให้ขบั เคลือ่ นงานอย่างเป็นระบบทีช่ ดั เจน (ไพฑูรย์ ป้องนารา,
สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2559) สอดคล้องกับ ศศินา ภารา (2550 : 330) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการที่
ดีมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลส�ำเร็จ ต้องบริหารจัดการตามแผนการด�ำเนินงาน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง รวมถึงความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้วิธีการหรือ
การจัดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องวิเคราะห์และศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมก่อนลงมือปฏิบัติ
4. แม่น�้ำเลยขึ้นอยู่กับหน่วยงานหลายฝ่าย ทั้งประมงจังหวัด ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่าหนองคาย
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล โยธาธิการ อ�ำเภอ ฯลฯ ท�ำให้แก้ปัญหาไม่
ตก ท�ำงานทับซ้อนล่าช้ายุ่งยาก ไม่พร้อมเพรียงกัน ท�ำตามงบประมาณท�ำตามแผนใครแผนมัน ท�ำให้เสียงบ
ประมาณ เสียเวลา จึงดูเป็นการท�ำงานทีไ่ ม่มศี นู ย์กลางเดียวกัน ทัง้ ๆ ทีแ่ ม่นำ�้ เลยต้องอาศัยการท�ำงานทีผ่ นึก
กันหลายส่วนสอดประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้อง พิชยุทธ์ วังสุกิจ
(2559 : 1) ที่มองว่า กระบวนการท�ำงานไม่เป็นระบบ ท�ำให้รูปแบบการบริหารงานออกมาไม่เป็นในทิศทาง
เดียวกัน ก็จะส่งผลให้การท�ำงานร่วมกันอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ (Inefficiency Collaboration) เนือ่ งจากไม่มี
ระบบที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อร่วมกัน ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการท�ำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
5. โครงการและกิจกรรมใช้งบประมาณและเวลามาก ซึ่งการบริหารจัดการแม่น�้ำเลยที่ผ่านมาส่วนใหญ่
เป็นโครงการใหญ่ เช่น โครงการสร้างเขื่อน โครงการท�ำอ่างเก็บน�้ำเลย โครงการท�ำประตูระบายน�้ำศรีสองรัก
โครงการท�ำตลิง่ โครงการสร้างฝาย โครงการสร้างสะพาน โครงการขุดลอก ฯลฯ ทีต่ อ้ งท�ำตลอดทัง้ สายน�ำ้ เลย
ต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมากมายและต้องสร้างติดพันกันหลายปีถึงจะแล้วเสร็จ จึงเป็นมุมสะท้อนให้เห็น
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ถึงข้อจ�ำกัดของการบริหารงานแม่น�้ำเลยที่ยากมากขึ้น เพราะต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐบาล ต้องรอใน
ระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งมันเป็นการสวนทางกับปัญหาที่แม่น�้ำเลยก�ำลังเผชิญอยู่ที่ต้องเยียวยาเร่งด่วน อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัด ดังที่ กองโครงการและการวางแผนงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย
(2556 : 1-2) ชี้ให้เห็นว่า งบประมาณมีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถน�ำ
เอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า หากหน่วยงานจัดงบประมาณ
ใช้จา่ ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม
การจัดสรรงบประมาณทีเ่ ป็นธรรมไปสูจ่ ดุ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างทัว่ ถึงทีจ่ ะท�ำให้หน่วยงานนัน้ สามารถด�ำเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การเฝ้าระวังเป็นวิธกี ารทีด่ แี ต่มนี อ้ ยและไม่ตอ่ เนือ่ ง เป็นการด�ำเนินงานใช้เครือข่ายทีอ่ ยูร่ มิ แม่นำ�้ เลย
เช่น ชาวบ้าน นักเรียน อาสมัครทีม่ จี ติ อาสา เฝ้าระวังแม่นำ�้ เลย (จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม
2558) โดยตรวจสอบสถานการณ์แม่นำ�้ เลยและมีการรายงานให้หน่วยงานทีร่ บั ทราบและน�ำไปวางแผนแก้ไข
ปกป้องปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือใช้สื่อวิทยุ ปักป้ายห้าม ที่ใกล้และชุมชนคุ้นเคย ดูง่าย เห็นบ่อย ฟังง่าย เข้าใจ
ง่าย คอยประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับแม่น�้ำเลย (ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) รวม
ทั้งจัดท�ำโครงการเฝ้าระวังเกี่ยวกับระบบนิเวศ เนื่องจากมีสัมปทานดูดทราย ชาวบ้านเผาถ่าน เกิดกลุ่มงาน
วิจยั ชาวบ้านเพือ่ เฝ้าระวังน�ำ้ ท่วม น�ำ้ ไหลหลาก น�ำ้ เสีย น�ำ้ แล้ง การทิง้ เศษวัตถุ เศษขยะและสิง่ ปฏิกลู ลงแม่นำ�้
เลย (กัญจน์ วงศ์อาจ, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559 ; เกื้อกูล รุ่งฉัตร, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2559
และยอดเยี่ยม กองสิงห์, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2559) แต่น่าเสียดายที่มีกิจกรรมดังกล่าวน้อยและไม่ต่อ
เนื่อง ดังงานของ จันทร์แจ่ม ดวงอุปะและคณะ (2551 : 87) ศึกษาการวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังคุณภาพน�ำ้ ในแม่นำ�้ เลย พบว่า มีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ ในแม่นำ�้ เลย ประกอบด้วยโรงเรียนทีเ่ ข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายทั้งหมด 8 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา 2 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนและโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน และทองค�ำ แก้วพันยูและ
คณะ (2555 : 77) ศึกษาตัวชีว้ ดั คุณภาพน�ำ้ และความอุดมสมบูรณ์ของแม่นำ�้ เลยตอนต้นด้วยภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่น กรณีศึกษาบ้านเลยตาด ต�ำบล เลยวังไสย์ อ�ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 1 พบว่า ควรมีการสร้างการ
เรียนรูใ้ ห้กบั ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผสมผสานกับการตรวจวัดเชิงวิชาการให้กบั ประชาชน
ในพืน้ ทีแ่ ละการสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการการอนุรกั ษ์ การปลูกจิตส�ำนึกและการเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้
7. พัฒนาต่อยอดแม่น�้ำเลยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มี หากร่วมกันท�ำได้จะช่วยให้ผู้คนมองเห็น
ประโยชน์จากแม่น�้ำเลย แต่ต้องพัฒนาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ (วิโรจน์ จิวะรังสรรค์, สัมภาษณ์,
9 ธันวาคม 2558) หาจุดแข็ง แปลก ใหม่ น�ำมาเป็นจุดขาย เช่น พัฒนาบริเวณแม่น�้ำเลย อ�ำเภอเชียงคาน
ให้เป็นหัวหิน 2 ปรับภูมิทัศน์ วิวสวย น�้ำใส หาดทรายขาว ให้คนลงเล่นน�้ำได้ (บรรพต ยาฟอง, สัมภาษณ์,
20 มีนาคม 2560) มีการส่งเสริมสายน�้ำเลยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือและการล่องแพ (กัญจน์ วงศ์อาจ,
สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559) หรือออกแบบสะพานแม่นำ�้ เลยให้มอี ตั ลักษณ์ของท้องถิน่ และเข้ากับสภาพ
บริบทของแม่น�้ำเลยเพื่อเอื้อต่อการท่องเที่ยว (เลยไทม์ออนไลน์ : 258) ซึ่งการพัฒนาที่กล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนในกิจกรรมพัฒนาแม่นำ�้ เลยไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เข้าชุมชน
เท่ากับเป็นการโน้มน้าวให้ทกุ คนหันมาดูแลเอาใจใส่ควบคูก่ ารอนุรกั ษ์รกั ษาแม่นำ�้ เลยเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ให้เกิดความประทับใจเมื่อได้มาเยือน ดังที่
ปาริชาติ สถาปิตานนท์และคณะ (2549 : 23) กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกฝ่ายต้องมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม การใช้ประโยชน์ การได้รบั ผลประโยชน์ ตลอดจนการร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
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ปัญหาและอุปสรรค ที่จะก่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากแม่น�้ำเลยอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนั้นมีการสัมภาษณ์และระดมสมองเพื่อดึงสมรรถนะการสื่อสารของผู้น�ำชุมชนทั้ง 4 อ�ำเภอ มา
ใช้ร่วมกัน ทั้งความรู้และทักษะประสบการณ์ (Robert N. Bostrom,1984) ท�ำการกระตุ้น (Motivate) ด้วย
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ของแม่น�้ำเลย เพือ่ ให้แต่ละคนเสนอรูปแบบ วิธกี าร อันจะน�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการแม่น�้ำ
เลยให้ดกี ว่าเดิม (ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559 : 19) ซึง่ ประเด็นต่าง ๆ ทีช่ แี้ นะให้ดำ� เนิน
งานด้วยโครงการและกิจกรรม โดยให้ยอ้ นไปดูโครงการและกิจกรรมที่ 4 อ�ำเภอเคยท�ำ แล้วน�ำมาเป็นฐานคิด
ใหม่ว่าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหน อย่างไร ให้เลือกที่เข้ากับสภาพแม่น�้ำเลยกลางน�้ำที่จะจัดท�ำน�ำร่องและให้
เรียงความส�ำคัญและความต้องการจากมากไปหาน้อย ประการส�ำคัญโครงการควรแยกไปตามหน่วยงานที่
ผู้น�ำชุมชนท�ำงานประจ�ำ เพราะมีคนมีความรู้และประสบการณ์ตรงมาช่วย ส่วนหัวข้อโครงการให้เสนอตรง
ๆ การจัดท�ำโครงการและกิจกรรมก็ใช้ประเด็นเหมือนโครงการทั่ว ๆ ไปที่ท�ำกันประจ�ำ แต่ต่างกันที่เน้นไป
ในเรื่องเฉพาะ เน้นการลงมือปฏิบัติไม่ควรมีการอบรมให้นานเพราะน่าเบื่อ ส่วนประเด็นหัวข้อที่น�ำมาใส่ใน
โครงการก็บอกขั้นตอนการท�ำงาน ใครท�ำ ท�ำกับใคร กับเกี่ยวกับอะไร ใช้สื่ออะไร ส่งไปอย่างไร ท�ำที่ไหน จน
ในที่สุดมีการแลกเปลี่ยนตกผนึกได้ข้อสรุปให้เป็นโครงการใหญ่ชื่อ “ร้อยรวมใจเพื่อบริหารจัดการแม่น�้ำเลย”
มีประเด็นหลัก ๆ ประกอบ และกลวิธีที่น�ำไปใช้กับการจัดท�ำ 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ
แม่น�้ำเลย 1) ด้านลดการใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี ในพื้นที่แม่น�้ำเลย 2) ด้านฟื้นฟูพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง 3)
ด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแม่น�้ำเลย 4) ด้านปลูกต้นไม้ 1 ต้น 1 คน และ 5)
กิจกรรมรณรงค์ปา้ ยประชาสัมพันธ์ไม่ทงิ้ ขยะลงในแม่นำ�้ เลยและการสร้างจิตส�ำนึกชุมชนรักษาความสะอาด
แม่น�้ำเลย ทั้งนี้หัวข้อในกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม แนวความคิดการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่ม
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม สื่อและรูปแบบกิจกรรม วันเวลาและสถานที่จัดงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การประเมินผลกิจกรรม และผู้รับผิดชอบกิจกรรม ทั้งนี้ก่อนเริ่มงานอย่าลืมให้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ทุกระดับและลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อให้แต่ละคนรู้หน้าที่ชัดเจน ท�ำงานไม่ซ�้ำซ้อน ประการ
ส�ำคัญกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น�้ำเลย 5 กิจกรรรม เป็นงานเฉพาะที่ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นประธานขับเคลือ่ นร่วมกับผูน้ ำ� ท้องถิน่ และผูน้ ำ� แบบไม่ทางการ ได้แก่ ด้านปลูกต้นไม้ 1 ต้น 1 คน มีปา่ ไม้
จังหวัดเลย คณะท�ำงานด้านฟื้นฟูพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง มีประมงจังหวัดเลย คณะท�ำงานด้านรณรงค์ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีท้องถิ่นจังหวัดเลยเพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย คณะท�ำงานด้านลดการใช้ยาฆ่าแมลง สาร
เคมี มีเกษตรจังหวัดเลย คณะท�ำงานด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแม่น�้ำเลย
มีผู้อ�ำนวยการสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย คณะท�ำงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และ
คณะท�ำงานด้านการสรุปผล วิเคราะห์และจัดท�ำผลด�ำเนินงาน มีนักวิชาการและคณะวิจัย
ท้ายสุดหากดูการตอบรับ ผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมที่น�ำไปใช้ได้จริงในชุมชนและผลการประเมินการ
อบรม การปฏิบัติทุกขั้นตอนที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ยิ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่ากลยุทธ์การ
สื่อสารที่สร้างขึ้นมาและน�ำไปใช้ดำ� เนินงานให้ผลดีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้เมื่อคณะ
ท�ำงานกลางน�ำ้ มีการเปิดเวทีขยายผลทีไ่ ด้จากกระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นขัน้ ตอนทีก่ ล่าวสูเ่ ครือข่ายต้นน�ำ้ และ
ปลายน�้ำ ก็เป็นที่ยอมรับและเห็นด้วยในการน�ำกลวิธีการบริหารจัดการแม่น�้ำเลยไปใช้ในพื้นที่ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการแม่นำ�้ เลยทีน่ ำ� มาเป็นฐานในการจัดท�ำโครงการและกิจกรรมในครัง้
นี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากสัมภาษณ์และการประชุมระดมสมองผู้น�ำชุมชนริมแม่น�้ำเลยต้นน�ำและปลายน�้ำ อีกทั้ง
บริบทการท�ำงานก็เหมือนกัน แค่อาจต่างกันที่สถานที่ จึงมองได้ว่ารูปแบบการด�ำเนินงานกลางน�้ำมีความ
สอดรับกับวิธีการด�ำเนินงานต้นน�้ำและปลายน�้ำด้วยเช่นกัน
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. การบริหารจัดการจัดการแม่น�้ำเลย ต้องอาศัยคนในจังหวัดที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะมี
ประสบการณ์ช่วยกันทุกฝ่ายในจังหวัดเลย ดังนั้น หน่วยงานระดับนโยบาย เช่น จังหวัดเลย ส�ำนักงานสิ่ง
แวดล้อมจังหวัดเลย ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแม่นำ�้ เลยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้ผล
2. หน่วยงานรัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับแม่น�้ำเลย ควรมีมาตรการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาแม่น�้ำเลย โดยประสานงานและกระจายนโยบายการบริหารจัดการไปสู่ทุกระดับใน
จังหวัดเลย
3. หน่วยงานรัฐในจังหวัดเลย ควรน�ำโครงการและกิจกรรมการบริหารจัดการแม่น�้ำเลยภายใต้กลยุทธ์
การสื่อสาร ไปใช้แก้ปัญหาแม่น�้ำเลยอย่างต่อเนื่อง
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