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คำนำ 

 รายงาน “สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดเลย” ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือ
ประมวลสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ของพื้นที่จังหวัดเลย และรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดที่สร้างผล
การเปลี่ยนแปลงในจังหวัด การจัดทำเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการพัฒนาจังหวัด
เลย เพื ่อให้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดมีกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื ้นที ่ที ่ชัดเจน โดยอาศํย
ฐานความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีการใช้องค์ความรู ้และ
ทรพัยากรที่มีในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด 

 เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัด การวิเคราะหค์วามสถานการณ์และความพร้อมของพ้ืนที่ต่อการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งมีการนำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่ในด้านต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมมาจากผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ในช่วงปี 2550-2562 รวมถึงบทวิเคราะห์ และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อสารต่าง ๆ  
 ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งหากมีการส่งต่อข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดเลย จะช่วยให้ผลงานวิจัยที่นำเสนอในเล่มนี้ได้สื่อสารไปถึงผู้ใช้ประโยชน์ และทำให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้เห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่
ต่อไป 

 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ผู้จัดทำ 

1 ตุลาคม 2563 
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สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดเลย 
 

เยือนถิ่นเมืองเลย1 

“เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ ม่ันคงความสะอาด”  
จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กิโลเมตร 

มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือราว 7,140,382 ไร่ ภูมิประเทศของจังหวัดเลย เกิดจากการเคลื่อน
ตัวทรุดลงของเปลือกโลกเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีมาแล้ว เกิดภูเขาลดหลั่นกันมากมาย เป็นภูเขาที่มีพื้นที่ราบ
หลายแห่ง (Table Land) เกิดพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ จากการที่ภูมปิระเทศลาดเอียงไปทางเหนือ จึงทำให้อากาศแผ่ปก
คลุมหนาวเย็นเพราะไม่มีแนวเขาสูงก้ัน 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และ อำเภอนครไทย อำเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และอำเภอศรี
บุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 จังหวัดเลย มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับ สปป. ลาว มีแม่น้ำโขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร ในอำเภอปากชม 
และอำเภอเชียงคา มีแม่น้ำเหืองระยะทางยาว 123 กิโลเมตร ในอำเภอท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย และนาแห้ว และแนว
สันเขาความยาว 3 กิโลเมตร ในอำเภอนาแห้ว เป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยบุลีและแขวงเวียงจันทร์ของ 
สปป.ลาว  

 

 

 
1 รายงานประจำป ี2562 จังหวัดเลย 
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สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดเลยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ
กับภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขา ทำให้มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว จังหวัดเลย  มีพื้นที่เป็น
ภูเขาสูง จึงทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย อุณหภูมิสูงสุด 43.4 องศาเซลเซียส (20 เมษายน 2562) และ ต่ำสุด 
ประมาณ -1.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 26.1 องศาเซลเซียส สำหรับฤดูกาลต่างๆ ของจังหวัดเลย มี
รายละเอียดดังนี้ 

ฤดูร้อน  เริ ่มจากเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม (มีอุณหภูมิสูงสุด เดือนเมษายน ในปี พ.ศ. 2562 
อุณหภูมิสูงสุดถึง 43.4 องศาเซลเซียส) 

ฤดูฝน   เริ่มจากเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนกันยายน (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,296.12 ม.ม.ต่อปี จาก
ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝน ปี พ.ศ. 2557-2561) 

ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม - ปลายเดือนกุมภาพันธ์ (มีอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้ในท้องที่อำเภอภู
เรือ - 1.3 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2517) 
 

การปกครอง 

จังหวัดเลย มีประชากรจำนวน 642,773 คน ประมาณ 219,935 ครัวเรือน โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 
14 อำเภอ จังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็น 14 อำเภอ คือ 1. อำเภอเมืองเลย 2. อำเภอวังสะพุง 3. อำเภอท่าลี่ 4. 
อำเภอเชียงคาน 5. อำเภอด่านซ้าย 6. อำเภอภูกระดึง 7. อำเภอปากชม 8. อำเภอภูเรือ 9. อำเภอนาแห้ว 10. 
อำเภอนาด้วง 11.อำเภอภูหลวง 12. อำเภอผาขาว 13. อำเภอเอราวัณ 14.อำเภอหนองหิน 89 ตำบล (ไม่รวม
ตำบลกุดป่องซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง) 918 หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 27 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 71 แห่ง 
 

ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม 

จังหวัดเลย มีโครงสร้างทางสังคมแบบจารีตประเพณี คนพื ้นเมืองส่วนใหญ่จะต่างจากคนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั่ว ๆ ไปซึ่งมีเชื้อสายชาวลาวเวียงจันทน์และชาวลาวจำปาศักดิ์ แต่เป็นเชื้อสายชาวลาวหลวง
พระบาง จึงมีประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมหลายอย่างท่ีมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน
ของประเทศไทย 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สรุปข้อมูลพื้นที่ปา่ไม้ในท้องท่ีจังหวัดเลย 

ประเภทพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

หมายเหตุ 

1. ป่าไม้ถาวร 68,498,100 *พ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติที่มอบ
ให้แก่ ส.ป.ก. เพื่อนำไปปฏิรูปที่ดิน
ให้แก่ราษฎรรวมเนื้อที่ 

2. ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 22 ป่า 2,745,847,155* 
3. อุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง 475,475,100 
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง 648,515,000 
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1,127,528,245 ไร่ ปัจจุบัน
คงเหลือ 2,754,847,155 ไร่ 

รวม 3,938,335,355  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

 
ทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีความหลากหลายของชนิดและความชุกชุม เนื่องจาก

สภาพป่าดงดิบทึบเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ป่าได้อย่างดีและหลังจากได้ประกาศเป็นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว
มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการล่าสัตว์ป่าจึงขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้น จากการสำรวจสัตว์ป่าในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พบว่าในภูหลวงมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น ช้างป่า กวาง เก้ง เลียงผา หมี ค่าง 
ชะนี กระจง อีเห็น ชะมดไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกที่สวยงามอีกหลายชนิด รวมทั้งเต่าปูลูซึ่งเป็นพันธุ์ประหลาดที่หายาก
ชนิดหนึ่งของไทย ตลอดระยะทางเดินป่าจะมีรอยเท้าและร่องรอยของสัตว์ป่าเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ 
 

แหล่งน้ำที่สำคัญ 

จังหวัดเลยมีแม่น้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีความสําคัญ 4 สาย คือ 
แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำนานาชาติที่เกิดจากเทือกเขาสูงในประเทศธิเบตเป็นแนวเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง

จังหวัดเลย และสปป.ลาว ตรงบริเวณอําเภอเชียงคาน และอําเภอปากชม ซึ่งนํามาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
กรรมได้น้อยมาก และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดได้บ้างเล็กน้อย 

แม่น้ำเหือง เป็นแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขาในเขต สปป.ลาว เป็นแนวเส้นกั้นเขตแดนอําเภอนาแห้ว อําเภอ
ด่านซ้าย อําเภอภูเรือ และอําเภอท่าลี่ จังหวัดเลยกับเมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว ของ สปป.ลาวแล้วไหลลงสู่
แม่น้ำโขงที ่บ้านท่าดีหมี อําเภอเชียงคาน มีความยาว 50 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะใช้ในการอุปโภคสําหรับ
ชีวิตประจําวันของประชาชนตามริมลําน้ํา เท่านั้น 

แม่น้ำเลย เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากเทือกเขาสูงภูหลวง ซึ่งในตอนต้นลําน้ำ ชาวบ้านเรียกว่า “เลยวังไสย” 
เพราะน้ำใสสะอาดมากไหลจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยผ่านอําเภอภูหลวง วังสะพุง และ
อําเภอเมืองเลย แล้วไหลลงสู่ลําน้ำโขงที่อําเภอเชียงคานมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ราบ
ลุ่มใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชสําคัญ ๆ ของจังหวัดเลย 

แม่น้ำหมาน เป็นแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขาภูหลวงด้านตะวันตกไหลผ่านอําเภอเมืองเลยมีโครงการ
ชลประทานสําหรับเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการเพาะปลูกในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภอวังสะพุงมีความ ยาวประมาณ 
35 กิโลเมตร 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย 

ด้านเศรษฐกิจภาพรวม2 
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจังหวัดเลยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.8 (โดย

มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.7 ถึง 5.8) โดยมีการผลิตภาคเกษตร การผลติภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคบริการ 
การบริโภคภาคเอกชน และการค้าชายแดนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเมื่อ

 
2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเลย ประจำเดือนมถิุนายน 2563 
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เทียบกับปี 2562 ตามการผลิตภาคบริการคาดว่าจะ ขยายตัวร้อยละ 3.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 2.6 ถึง 4.8) 
ตามการเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางเข้ามาในจังหวัดจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีอย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 2.5 
ถึง 4.6) ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรมจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และ
ปริมาณจำหน่ายหินอุตสาหกรรม ในขณะที่ ภาคเกษตรที่คาดว่าจะฟื้นตัวจากปีก่อนร้อยละ 2.9 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ร้อยละ 1.9 ถึง 3.7) ตามการเพิ่มขึ้นของ ปริมาณผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง 
และยางพารา ด้านอุปสงค์คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยได้รับแรงสนับสนุน 
จากการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 4.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.0 ถึง 5.0) จาก
ปัจจัยบวกตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่คาดว่าจะทยอยออกมาช่วยเหลือประชาชน อย่างต่ อเนื่อง 
ซึ่งเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 3.1 (โดย
มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4 ถึง 3.8) ตามงบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นและการเบิกจ่ายที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคการค้าชายแดนคาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 6.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.0 ถึง 7.3) ในขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัวใน
อัตราร้อยละ -0.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -3.3 ถึง 1.9) 2.2 ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 4.0 ต่อปี) 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากแรงผลักที่สำคัญของราคาสินค้า ประเภทผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เนื่องจากผลจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวนอาจประสบปัญหาภัยแล้งทำให้สินค้า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
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ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2563 ของจังหวัดเลย3 

1. การปรับตัวดีขึ้นของการผลิตภาคเกษตร จากศักยภาพทางการผลิตของจังหวัดที่สามารถปลูกพืช  ผัก 
ผลไม้ ได้หลากหลายนอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น พืช ผัก ดอกไม้เมืองหนาว และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
ทุเรียน เงาะ แมคคาเดเมีย สามารถนำมาปลูกได้ในจังหวัดเลยได้ ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตภาคเกษตรของจังหวัดให้มี
มูลค่าการผลิตมากยิ่งข้ึน และเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการสร้างรายได้นอกเหนือจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักตามตลาด 

2. นโยบายการให้จังหวัดเลยเป็นจุดเชื่อมโยงการค้า การคมนาคม การท่องเที่ยว ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยม
วัฒนธรรมล้านช้างสี่เมืองสองประเทศ โดย อพท.ได้ร่วมมือกับจังหวัดเลยในการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยร่วมมือกับแขวงหลวงพระ
บาง แขวงเวียงจันทน์ แขวงไชยะบูลี และนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อพัฒนาให้ภูมิภาคนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

3. นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน โครงการ
ฟ้ืนฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs 
 
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2563 ของจังหวัดเลยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 

1. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงต้นฤดูกาล
เพาะปลูกในบางพ้ืนที่ของจังหวัด ในขณะที่ช่วงปลายฤดูกาลอาจประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงที่ทำให้ปริมาณน้ำ
ในเขื่อนหลักที่สำคัญลดลง ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการขยายตัวของการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร การบริโภคภาคเอกชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม 

2. ราคาสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ประกอบด้วยสินค้าหลายชนิด 
เช่น ข้าว ยางพารา และพืชสำคัญอ่ืน ๆ ยังคงมีระดับราคาที่ยังทรงตัวและปรับตัวลดลงโดยเฉพาะอ้อยโรงงาน และ
ยางพารา แม้ว่าระดับราคาในตลาดโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ตลาดภายในประเทศยังต้องมีการปรับตัวอยู่ 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เข้ามารุมเร้าจนก่อให้เกิดการถีบตัวสูงขึ้นของราคาอาหารและความผันผวนของ
อุปทานอาหารโลก 

3. การลดลงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 ที่มีแนวโน้มลดลงรุนแรงและมีแนวโน้มที่
ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย ทั้งด้านของปริมาณและราคาส่งออก เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ยกระดับความรุนแรงจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่ลุกลามไปหลาย
ประเทศท่ัวโลก และนำไปสู่การดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันของภาครัฐทั้งการปิดสถานที่และจำกัดการเดินทาง
ในประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศสำคัญ 
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีการระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยชั่วคราวแต่รุนแรง เนื่องจาก
ความกลัวต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจส่งผลให้ความ

 
3 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย ฉบับที ่2 ป ี2563, สำนักงานคลังจังหวัดเลย 
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ต้องการสินค้าและบริการลดลง ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐในการจัดการ ไม่ให้
เดินทางเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทภัตตาคาร สถานที่
ท่องเที่ยว และร้านค้าปลีก ธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับมาตรการการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ มีผู ้คนแออัดหนาแน่น เช่น 
ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ การแสดงดนตรี การแข่งกีฬา และการคมนาคมขนส่ง ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก
ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งสินค้าทำให้เกิดการหยุดของสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและ
บริการอื่นที่ต่อเนื่องหรือที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าเดียวกัน และทำให้สายการผลิตทั้งหมดหยุดชะงัก ทำให้ระบบ
เศรษฐกิจได้รับผลกระทบทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน 

5. การปรับตัวของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในช่วงที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น (ตั้งแต่
วันที่ 21 มกราคม 2563) ซึ่งส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ และภาครัฐ
มีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการปิดสถานประกอบการและสถานบริการต่าง ๆ รวมถึงสนามบินเพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรค เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงทั้งในด้านการผลิต การ
บริโภค และการจ้างงาน โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเดินทาง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของคนจำนวนมากและการรวมตัวของคนในสถานที่ปิด รวมทั้งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความสุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค และสาขาการผลิตสำคัญ ๆ ที่ผู้ประกอบการตัดสินใจปิดการดำเนินการ
ชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของพนักงาน 
 
ด้านการเกษตร4 
  จังหวัดเลย มีพื้นที่ทั้งหมด 7.14 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2.67 ล้านไร่ (37.4% ของพื้นที่ทั้งหมด) 
เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 0.44 ล้านไร่ พืชไร่ 1.09 ล้านไร่ พืชสวน 1.07 ล้านไร่ อื่นๆ 0.07 ล้านไร่ (สำนักงานเกษตร
จังหวัดเลย) โดยมีพื ้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 0.141 ล้านไร่ (โครงการชลประทานเลย) และพื้นที่
เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 2.532 ล้านไร่  

สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม  
1) ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด 82.31 ล้าน ลบ.ม. (3 สิงหาคม 63) (โครงการชลประทานเลย)  
2) ปริมาณน้ำฝนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 3 สิงหาคม 2563 เฉลี่ย 729.50 มม. (สถานี

อุตุนิยมวิทยาเลย)  
3) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 4 ด้าน (โครงการชลประทานเลย)  

- อุปโภคบริโภค 46.93 ล้าน ลบ.ม.  
- ระบบนิเวศน์ 40.03 ล้าน ลบ.ม.  
- เกษตรกรรม 911.74 ล้าน ลบ.ม.  
- อุตสาหกรรม 20.26 ล้าน ลบ.ม.  

4) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพ่ือการเพาะปลูก (Agri-Map analytic) (สถานีพัฒนาที่ดิน
เลย)  

- พ้ืนที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 1,504,613 ไร่  

 
4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หมายเหตุ : 1. ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนธันวาคม 2562 
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- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 454,732 ไร่ ประกอบด้วย ข้าว 260,312 ไร่ อ้อย 2,115 ไร่ 
มันสำปะหลัง 9,043 ไร่ ข้าวโพด 85,620 ไร่ สับปะรด 113 ไร่ ยางพารา 92,207 ไร่ ลำไย 5,302 ไร่  

ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) มีมูลค่า 52,670 ล้านบาท (ปี 2560) จำนวนประชากร 642,950 คน 
223,231 ครัวเรือน (ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย, 2 มกราคม 2563) เป็นภาคการเกษตร 106,292 ครัวเรือน ปี 
2562/63 (สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย, 13 มีนาคม 2563) และเป็นแรงงานภาคเกษตร 199,454 คน (สำนักงาน
สถิติจังหวัด, ไตรมาส 4 พ.ศ.2562)  

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี พ้ืนที่ 427,201 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 371 ก.ก./ไร่ ข้าวนาปรัง พ้ืนที่ 110 
ไร่ 

ผลผลิตเฉลี่ย 400 ก.ก./ไร่ ยางพารา พื้นที่ 678,460 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 237 ก.ก./ไร่ มันสำปะหลัง พื้นที่ 331,121 
ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,437 ก.ก./ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ 463,162 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย  662 ก.ก./ไร่ สับปะรด พื้นที่ 
19,265 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,800 กก./ไร่ ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ 18,703 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,853 กก./ไร่  สำหรับพันธุ์
ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดเลย ได้แก่ ข้าวนาปี พันธุ์ กข.6 กข.8 กข.10 ข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวหอมดอกมะลิ 
105  

สินค้าเด่นของจังหวัด ได้แก่ สับปะรด มีรสชาติหวาน ไม่กัดลิ้น (พ้ืนที่ปลูกที่สำคัญ อำเภอเมืองเลย อำเภอ
นาแห้ว จำนวน 18,342 ไร่ ผลผลิต 73,465 ตัน) (สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย, 15 มกราคม 2563) แก้วมังกร มี
รสชาติหวาน (พ้ืนที่ปลูกที่สำคัญอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย จำนวน 18,440 ไร ่ผลผลิต 36,729 ตัน) (สำนักงาน
เกษตรจังหวัดเลย, 15 มกราคม 2563) มะคาเดเมีย มีความกรอบ หวาน มัน (พื้นที่ปลูกที่สำคัญอำเภอนาแห้ว 
อำเภอด่านซ้าย จำนวน 1,856 ไร่ ผลผลิต 166 ตัน) (สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย, 15 มกราคม 2563)  

สินค้า GI ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้แก่ 1. ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย คือ ข้าวกล้องเมื่อหุง
สุกจะมีสีแดงเข้ม รสชาติกรอบนุ่มในมีกลิ่นหอม สำหรับข้าวสารขัดขาว จะมีสีขาวกระน้ำตาล มีกลิ่นหอม และนุ่ม
อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง หลังจากหุงแล้วยังคงรักษาความนุ่ มได้ ปลูกใน
พ้ืนที่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลย 2. ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย คือ ข้าวไร่พันธ์พ้ืนเมือง พันธุ์แท้ดั้งเดิมของจังหวัด
เลย เป็นข้าวเหนียวที่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้เฉพาะฤดูฝน ปลูกได้ในที่ราบระหว่างภูเขา และภูเขาที่มีความสูงระหว่าง 
500-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางในพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย ภูเรือ และนาแห้ว จังหวัดเลย 

สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ5 ได้แก่ โคเนื้อ 30,878 ตัว กระบือ 10,214 ตัว สุกร 52,030 ตัว ไก่ 1,298,372 ตัว 
เป็ด 179,654 ตัว แพะ 1,941 ตัว แกะ 137 ตัว  

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดเลย ได้แก่ 
1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์ น้ำนม สัตว์น้ำ พืช ผัก ผลไม้ 

อาหารจากแป้ง น้ำตาล รวมถึงการทำน้ำแข็ง ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ ้น 38 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 
13,234.49 ล้านบาท จำนวน แรงงาน 1,281 คน 

2. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง ปัจจุบันมีจำนวน โรงงานทั้งสิ้น 19 โรงงานเงิน
ลงทุน 1,360.98 ล้านบาท คนงาน 527 คน 

 
5 สำนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดเลย, มกราคม 2563 
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3. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืช ผลผลิต ทางการเกษตรเมล็ด
พืช หรือหัวพืช ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 100 โรงงาน มูลค่าการลงทุน  1,386.98 ล้านบาท จำนวนแรงงาน 
527 คน 

 

 
 

 

 



ภารกิจการส่งเสรมิระบบการนำผลงานวิจัย และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ สกสว.  

12 
 

ด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดเลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบลอมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานา

ชนิด ภูมิประเทศที่งดงาม อากาศอันเย็นสบายตลอดทั้งปี มีประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่น ซึ่งได้แก่ 
การละเล่นผีตาโขน และวัฒนธรรม ให้ได้มาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวจังหวัดเลย ด้วยจังหวัดเลย มีศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่าง
ยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism”เพื่อส่งเสริมเน้นการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมเรื่องความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู ่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพระดับชั้นนำของโลก มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทย และกระจายรายได้สู่ชุมชน จังหวัด
เลยเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากศักยภาพความหนาวเย็นของอากาศและความมีเสน่ห์
ของจังหวัด จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเดินทางมาท่องเที่ยวในทุกรูปแบบทุกฤดูกาล ปี 2561 จังหวัดเลยได้ใช้
แผนงาน THAI LOEI 4.0 มาใช้ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยโดยเน้นในการสร้างมูลค่าในด้านการ
ท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดวันพักยาวนานขึ้นด้วยการนำเสนอแนวคิด Tourism and 
Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
ให้สามารถสร้างและกระจายราย ได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ตาม
โครงการความร่วมมือสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามายังจั งหวัดเลย และสิ่งที่
จังหวัดต้องทำควบคู่กันไปก็คือ เรื่องความเป็นเมืองที่สะอาด และการดูแลนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน รวมถึงความ
ห่วงใยที่ชาวเลยมีให้กับนักท่องเที่ยว การสร้างมาตรฐานด้านการบริการ โดยเฉพาะการดูแลในเรื่องของความ
ปลอดภัย ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานในพื้นท่ีได้จัดทำแผนไว้รองรับแล้ว 



ภารกิจการส่งเสรมิระบบการนำผลงานวิจัย และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ สกสว.  

13 
 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจังหวัดเลย 
1. จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้

นานาชนิดที่มีความหลากหลาย สวยงามมากมายหลายแห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง, 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ภูสวนทราย, แก่งคุดคู้, ภูลมโล (แหล่งซากุระใหญ่ ที่สุดในเมืองเลย) , ภูป่าเปาะ 
(ได้รับฉายาว่าฟูจิเมืองเลย) สวนหินผางาม (ได้รับฉายาว่าเป็นคุณหมิงเมืองเลย) , ภูบักได (ผาหลอกลวง) และอีก
และอีกท้ังยังมีเปิดแหล่งทั้งเที่ยวใหม่ๆ อีกด้วย 

2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีความน่าสนใจ อาทิ ถนน
คนเดินเชียงคาน, ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อ.นาแห้ว, งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอนาด่านซ้าย, ประเพณี
บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน, ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน 

3. จังหวัดเลยมีการบริการรถโดยสารประจำทางจาก เลย – ไชยบุรี – หลวงพระบางไปและกลับ ประจำ
ทุกวัน จึงทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกจากหลวงพระบางเดินทางเข้ามาในจังหวัดเลยมากขึ้น 
 
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่จังหวัดเลย6  
ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้  

สถานการณ์ป่าในพื้นที่จังหวัดเลย ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรของเกษตรกร การ
พัฒนาในพื้นที่ป่า เป็นต้น ในปีงบ ประมาณ 2558 สามารถจับกุมได้ 254 คดี ผู้ต้องหา 97 คน ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก
คืนได้ 15,874 ไร่เศษ ยึดไม้แปรรูป และ ไม้ท่อน ได้ปริมาตรรวม กว่า 180 ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะในช่วงเดือน
มิถุนายน – ธันวาคม 2558 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูก

 
6 รายงานวิจัยโครงการ “กระบวนการจัดการความรู้งานวจิัยเพือ่ใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่และชุมชนจังหวัดเลย” 
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ยางพารา สามารถตรวจยึดจับกุมได้ 77 คดี ตรวจยึดพื้นที่ได้กว่า 15 ,000 ไร่ สามารถรื้อถอนตัดฟันได้แล้ว 8 คดี 
เนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ ด้านสถิติการเกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน พ้ืนที่จังหวัดเลย รวม 115 ครั้ง มี
พ้ืนที่เสียหายรวม 1,568 ไร่  
 
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดชันเชิง ซ้อน (พื้นที่ภูเขาและ
เทือกเขา) มีสาเหตุสำคัญจากการบุกรุกทำลายป่า และการทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชไร่และผลไม้โดยไม่
มีมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ำที่เหมาะสม การชะล้างพังทลายของดินเริ่มรุนแรงในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 5% 
ขึ้นไป การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างต่อเนื่อง ตามมา กล่าวคือ ทำให้หน้า
ดินสูญเสียธาตุอาหารพืช เช่น ปุ๋ยธรรมชาติ ซึ ่งถูกชะล้างออกไปจากดิน ทำให้คุณสมบัติทั ้งทางด้านเคมีและ
กายภาพของดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ตะกอนดินที่ถูกน้าพัดพามาทับถมตามแหล่งน้ำต่าง ๆ จะทำให้แหล่งน้ำ
ตื้นเขิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนน้ำสลับกับการเกิดน้ำท่วม นอกจากนี้สำนักงานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเลย ได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มพบว่ามีจำนวน 326 หมู่บ้าน จาก 13 อำเภอ ถือว่ามากที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าเขา โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 3 จากสูงสุด 5 
ระดับ อยู่ตามบริเวณริมแม่น้ำเลย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีอำเมืองเลย และอำเภอวังสะพุง 
 
ปัญหาด้านทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเกษตร  

พบปัญหาการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ ำจำนวนมากใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยการปรับพื้นที่ในบริเวณที่ดินทำนา มาเป็นไร่อ้อย ทำให้พ้ืนที่ทำนาลดลง ในพ้ืนที่จังหวัดมีพ้ืนที่
ปลูกยางพาราส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ นอกจากนี้ ยังมีการใช้พ้ืนที่ลาดชันในการเพาะปลูกพืช ทำให้เกิดการชะ
ล้างพังทลายของดินและที่ดินเสื่อมสภาพตามมา สาเหตุของการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน 
ได้แก่ การขาดที่ดินทากินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอ การขาดการวางแผนหรือการกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม 
เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับชนิดของ พืชและชนิดของการใช้ที่ดิน 
ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม ตลอดจนมาตรการการกำกับดูแลและป้องกันการใช้ที่ดินในเขตป่า
สงวนไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ การปลูกพืชทั้งบนที่ราบลุ่มและที่ดอนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยไม่มีการบำรุงรักษา
และการอนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสมทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่ธาตุอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของพืชที่
ปลูก ทำให้ได้ผลผลิตน้อย 
 
ด้านการท่องเที่ยว  

จากการที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากกว่าที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับไหวจนเกิด
ปัญหาขยะ น้ำเสีย จนสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมในที่สุด เกิดปัญหาขัดแย้งกับคนในชุมชน เช่น ปริมาณน้ ำไม่พอใช้ 
ปัญหาบุกรุกที่ดิน วัฒนธรรมในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป นอกจากต้องแบกรับผลกระทบทางลบโดยตรงจากการ
ท่องเที ่ยวแล้ว ชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการกระจายรายได้ที ่ควรจะได้ร ับจากการท่องเที ่ยวด้วย เพราะ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะตกอยู่กับโรงแรม ผู้ได้รับสัมปทานท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอยา่ง
ครบวงจร 
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ด้านการเกษตร  
ปัญหาและอุปสรรคด้านการเกษตร ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร ทั้งในช่วงต้นฤดูฝนและในคาบ

ที่มีฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานและในฤดูแล้ง ซึ่งทำให้มีการเพาะปลูกพืชได้เพียงฤดูเดียวเป็นส่วนใหญ่ สลับ
กับปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ในพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งลำน้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ซึ่งปรากฏว่าเกิดปัญหาน้ำ
ท่วมเป็นพื้นที่กว้างขวาง รวมทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน มีการบุกรุกทาลายป่า มีการใช้ที่ดินผิดประเภท
อย่างไม่เหมาะสมและขาดการบำรุงรักษา ดังกล่าวแล้วล้วนเป็นปัญหาที่ เชื่อมโยงมีผลกระทบต่อการผลิตภาค
การเกษตรใน พ้ืนทีลุ่่มน้ำ 
 
ด้านชายแดน  

จังหวัดเลยมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ซึ่งคนทั้งสองฝั่งมีรูปแบบวัฒนธรรม ความเชื่อเดียวกัน 
ชุมชนมีประวัติศาสตร์ร่วม มีการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าระหว่างชุมชนทั้งสองฝั่ง มีความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจการค้าที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม จากการแบ่งเขตแดนภายใต้คำว่า “รัฐ” นี้ ก่อให้เกิดปัญหา
ต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เห็นได้จากมีการกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของทั้งสองฝั่งประเทศก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนอยู่ไม่มากก็
น้อยตามแนวนโยบายของทั้งสองประเทศ จากที่เคยเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างเสรี มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
กันอย่างอิสระ เริ่มมีกฎระเบียบมากำกับดูแลเพิ่มขึ้น เส้นทางที่เคยเดินทางข้ามแม่น้ำเหืองซื้อขายแลกเปลี่ยน ไป
มาหาสู่กันอย่างเสรีในครั้งอดีตก็ถูกปิดลงด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง บางจุดก็ถูกกำหนดให้เป็นจุดผ่อนปรน 
แต่อย่างไรก็ความสัมพันธ์ของชุมชนทั้งสองยังคงอยู่และมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนี่ยวแน่น แต่ก็ต้องถูกควบคุม
โดยรัฐทั้ง 2 ประเทศเช่นกัน 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis) และศักยภาพการพัฒนา จังหวัดเลย7 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และคุณภาพดิน
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช/ผัก/เมืองหนาว เช่น ผลไม้ 
องุ่น แมคคาเดเมีย ดอกไม้เมืองหนาว 
2. มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศเหมาะแก่การ
ท่องเที่ยว เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขา หุบเขาป่า
ไม้และอุทยาน เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ซึ่งมีอากาศ
หนาวที ่ส ุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการค้า
ชายแดนติดกับ สปป. ลาว แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง 
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัด 
ได้แก่ อ. นาแห้ว อ. ด่านซ้าย อ. ท่าลี่ อ. เชียงคาน 
และ อ. ปากชม 
3. มีสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ 
ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะจำเพาะในประเทศไทย 
4. มีเส้นทางการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านช้างที่
เช ื ่อมต่อกับประเทศเพื ่อนบ้าน (สปป.ลาว) และมี
เทศกาลการท่องเที่ยวที่มีชื ่อเสียง เช่น ผีตาโขน ไม่
เมืองหนาวภูเรือ เทศกาลคริสมาสต์ ฯลฯ 
  

1. ประชาชนจังหวัดเลยมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตต่ำ
กว่าค่ากลางของประเทศ ขาดการบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงกบประเทศเพื่อน
บ้าน 
2. ขาดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
น ้ำ การใช ้สารเคมี ขยะมูลฝอย ฯลฯ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าภายในจังหวัดต่ำกว่าค่ากลางของ
ประเทศ มีการบุกรุกป่าสงวนเพื่อทำการเกษตร เช่น 
ปลูกยางพารา ปลูกข้าวโพด 
3. ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแรงงานต่างด้าว ทำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การเข้าถึงระบบประกันสังคมต่ำกว่าค่ากลางของ
ประเทศ สถานพยาบาลได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ 
HA ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ และจำนวนแพทย์ต่ำ
กว่าค่ากลางของประเทศ 
5. ปัญหาสุขภาพของประชากรชาวจังหวัดเลยเกี่ยวกับ
โรคไม่ติดต่อ (NCD) ปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มมาก
ขึ้น และจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้น 
6. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูง
กว่าของค่ากลาง และผลิตภาพแรงงานต่ำกว่าค่ากลาง
ของประเทศ 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET, NT, PISA, V-NET) ของน ั ก เ ร ี ย น ร ะ ดั บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา ค่าเฉลี่ยต่ำ
กว่ามาตรฐานระดับชาติ 
8. บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การจัดการด้านการท่องเที ่ยว และขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  
9. สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยังขาด
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ช่วยในกระบวนการ
ผลิตซ ึ ่งอาจส ่งผลกระทบต่อส ิ ่งแวดล้อมได ้ เช่น 

 
7 แผนพัฒนาจังหวัดเลย พ.ศ 2561-2565 
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อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยางพารา 
เป็นต้น 
10. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยังขาดองค์
ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์
ใหม่ ทำให้ขาดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
1. รัฐบาลประกาศให้จังหวัดเลยเป็น (1) พื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี อพท.5 : พื้นที่
พิเศษเลย เป็นหน่วยประสานงานในระดับพื้นที่ และมี
สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย (2) เป็นจังหวัดนำ
ร่องการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (3) เป็นจังหวัด
นำร่องเร่งด่วน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารพ้ืนที่
พิเศษ 4 พ้ืนที่ เพ่ือดำเนินโครงการความร่วมมือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมือง 
สองประเทซ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
รวมทั้งนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 สนับสนุนการค้า
และบริการเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ในภูม ิภาคอาเซ ียนและอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตร Zoning 
และอาหารปลอดภัย ครัวไทยสู ่ครัวโลก ฯลฯ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  
3. แนวโน้มผู้บริโภคนิยมอาหารสะอาด ปลอดภัย และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อต้านการค้ามนษุย ์
4. การเปิดตลาด AEC และการทำสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศทำให้มีการขยายตัวของตลาดเกษตร และการ
ท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

1. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ เกิดความไม่ต่อเนื่องของ
การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
2. พื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดเอกสิทธิ์ เกษตรกรขาดพื้นที่
ทำกินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
3. ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ประชาชนไม่มีเงิน
จับจ่ายใช้สอย  
4. การเปิดตลาดการค้าเสรีและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโน้มทำให้เกิดคู่แข่งทางการค้า
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
5. การลักลอบสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้าในพื้นที่จังหวัดเลย การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ผ่านพรมแดน สปป.ลาว 
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ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) จังหวัดเลย 
ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) ข้อมูลสนับสนุน 

1. เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ มีแหล่งท่องเที ่ยวและวัฒนธรรมที่เป็นแม่เหล็กจำนวนมาก 
เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงนิเวศน์ 
และเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับ GPP ด้านการบริการโรงแรมและ
ภัตตาคาร มีแนวโน้มสูงขึ ้น รวมทั้งส่วนแบ่งทางการตลาด
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น และจังหวัด
ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

2. เมืองการเกษตรผสมผสาน จังหวัดเลย มีพืชเกษตรที่สำคัญ คือ ยางพารา ข้าวโพเลี้ยงสัตว์ 
อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง เนื่องจาก จังหวัดเลย มีภูมิ
ประเทศเป็นภูเขา จึงมีข้อจำกัดของการขยายปริมาณการ
เพาะปลูกในพืชเศราฐฏิจบางอย่าง แต่สามารถเติบโตได้หากมี
เทคโนโลยีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือมีพืช
เกษตรชนิดใหม่ที ่มีแนวโน้มตามความต้องการของตลาดมา
สร้างความเติบโตให้ภาคการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น พืชแต่ละชนิด
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนได้น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ 

3. เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื ่อการค้า
และการลงทุน 

จังหวัดเลย มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว มีด่านถาวรที่เป็นด่าน
มาตรฐานสากลจำนวน 3 ด่าน ได้แก่ (1) ด่านถาวรบ้านเชียง
คาน (2) ด่านถาวรบ้านคกไผ่ (3) ด่านถาวรสะพานมิตรภาพนำ
เหืองไทย-ลาว และมีจุดผ่อนปรน 3 ด่าน ได้แก่ (1) จุดผ่อน
ปรนบ้านเหมืองแพร่ ต. นาแห้ว อ. นาแห้ว (2) จุดผ่อนปรน
บ้านนากระเซ็ง ต. อาฮี อ. ท่าลี่ และมีมูลค่าการค้าชายแดน 
(นำเข้า-ส่งออก) ไทย-สปป. ลาว เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของ จังหวัดเลย และมีโอกาสในการ
พัฒนาให้เติบโตได้ยิ่งขึ้น 

 

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย8 

เพ่ือให้จังหวัดเลยสามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย 
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ

 
8 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER7/DRAWER063/GENERAL/DATA0000/00000103.PDF 
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คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
รวม 8 ประเดน็ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

1. Tourism and sports : เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยกระดับแห่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที ่ยว ส่งเสริม

การตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมว เสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างและ
กระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกัฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

2. Health : เลยเมืองแห่งสุขภาวะ 
ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัย

ทั้งทางร่างกายจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ยกระดับการ
บริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

3. Agriculture : เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน 
ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับ

คุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรให้เป็น Young Smart Farmer/Smart Farmer สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ สถาบันเกษตร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเล ชาว
ไทย และนานาประเทศ 

4. Investment and Trade : เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า 
เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม 

SMEs/Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 
ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP 
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน  

5. Loei for All : เลยเมืองของทุกคน 
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความ

เป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลด
ความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ให้มีความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็น
ถิ่นฐานที่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

6. Open Town to Arts and Culture : เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม 
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เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษถิ่นให้มีการ
รักษา สิบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่ง เสริมต่อยอดทุนทางศิ
ปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือนำเลยไปสู่สากล 

7. Education : เลยเมืองแห่งการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้

อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและ
พัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ 

8. Integrity : เลยเมืองแห่งคุณธรรม 
ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดีในทุกภาคส่วน เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริม
ให้ชาวเลยมีความปรองดอง สมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข ใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มี
จิตอาสา เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เครพกฎหมาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดีงาม   
 
ความพร้อมของจังหวัดด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 จังหวัดเลย มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก แบ่งเป็น 13 กลยุทธ์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิง
สร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล 
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กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในพืน้ที ่
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

 จากยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดข้างต้นเห็นได้ว่าจังหวัดเลยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับภาคการผลิต และภาคบริการ เมื่อพิจารณาความพร้อมใน
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศักยภาพในการนำงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่ พบว่า จังหวัดเลย มีสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2. มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย และมี
วิทยาลัยในพ้ืนที่ 2 แห่ง ได้แก่ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 2. วิทยาลัยเทคนิคเลย  

จังหวัดเลย จึงถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งมคีวามพร้อมด้านบุคลากรวิจัยที่สามารถนำความรู้ และสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เกิด
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับพ้ืนที่ได้ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 
(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
Strategic direction ด้าน ววน.9 

จากข้อมูลสถานการณ์การพื้นที่ การสำรวจความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ การสำรวจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐ และการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS ของพื้นที่ สามารถวิเคราะห์ Strategic 
Direction ด้าน ววน. ทั้งในเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ในเชิงเศรษฐกิจ รองรับการเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อนำไปสู่การกระจายความเจริญไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคและภายในภูมิภาค แก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งจะ
ช่วยลดการย้ายถิ่นฐาน สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และเชิงรับเพื่อรับมือ/จัดการความเสี่ยงและรักษาสมดุลการพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวด ล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ใน 5 ประเด็นสำคัญของภูมิภาค (Critical issues) ได้แก่ 1) ขาดแคลนน้ำ/ภัยแล้ง/การจัดการ
น้ำ 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัดต่ำ/รายได้ต่ำ/ความยากจน/การย้ายถิ่นสูง 3) ปัญหาสังคม/ครอบครัว
แหว่งกลาง/คุณภาพคนและการพัฒนามนุษย์/ความเหลื่อมล้ำ 4) ความมั่นคงทางอาหาร/ฐานทรัพยากรเสื่อมโทรม 
5) การพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจ EWEC/GMS โดยใช้ Content analysis ได้ดังนี ้

1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการและการพัฒนาแหล่ง
น้ำในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน (Balancing demand and improving 
supply of water)  

อุปสรรคในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหนึ่งเกิดจากทำเลที่ตั้งที่มีแต่ความแห้งแล้ง ขาด
แคลนน้ำ การเกษตรอาศัยเพียงน้ำฝนเป็นหลัก และดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์  แม้จะเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุด
ของประเทศ และผลผลิตข้าวสูงที่สุด (แหล่งอาหารสำคัญของประเทศ) มีจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศ 
(แหล่งแรงงานสำคัญของประเทศ) มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศ แต่มีพ้ืนที่ชลประทานเพียง 7.12 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 11.2 ของพื้นที่การเกษตรของภูมิภาค ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีพื้นที่ชลประทานต่อพ้ืนที่
การเกษตรร้อยละ 22  นอกจากความแห้งแล้ง และคนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภาคการเกษตรที่มีการถือครองที่ดินต่อ
ครัวเรือนเพียง 23.2 ไร่ต่อครัวเรือน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ความแห้งแล้งและขาดความอุดมสมบูรณ์ยังส่งผล
ให้ผลิตภาพการผลิตข้าวเพียง 317 กก./ไร่ (ต่ำที่สุดในประเทศ) ขณะที่ภาคกลางมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 617 
กก./ไร่ คิดเป็น 1.94 เท่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนการผลิตที่ใช้ที่ดินเข้มข้น ( land intensive) แทน
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น การจัดการปัญหาเรื่องน้ำให้เพียงพอต่อ
ความต้องการจึงเป็น Strategic direction ที่สำคัญของการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Strategic direction 
• Demand side: การบริหารจัดการน้ำตามความต้องการของทุก sector อย่างเท่าเทียมและมีส่วน

ร่วม 

 
9 รายงานการวิเคราะห์ความต้องการ ววน. เชิงพื้นที่, กลุ่มภารกจินโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม สกสว. 
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• Supply side: การลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน, การพัฒนาระบบ
กักเก็บน้ำ, การพัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ 

• Feasible study/Data based/Assessment 
Stakeholders/Strategic partners:  

• หน่วยงานของรัฐที่กำกับและทำหน้าที่บริหารแหล่งน้ำ 
• องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้ำ 
• เกษตรกรและชุมชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ง 
• นักวิชาการด้านแหล่งน้ำและการทำการเกษตรโดยใช้น้ำน้อย 
• สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ 
 

2) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( Innovating for growth 
(especially SMEs, Start up, Social enterprises))  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนประชากร 22 ล้านคน การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ใน
เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ในจำนวนผู้มีงานทำ 9.3 ล้านคน อยู่ในภาคการเกษตร 5.3 ล้านคน (ร้อยละ 
57) และอยู่นอกภาคการเกษตร 4 ล้านคน (ร้อยละ 43)  จะเห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ได้น้อย ผลิตภาพการผลิตต่อไร่ต่ำ ต้องผลิตแบบใช้ที่ดินเข้มข้น แต่มีการถือครองที่ดินต่อ
ครัวเรือนเพียง 23.2 ไร่ต่อครัวเรือนเท่านั้น ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและบริการในพ้ืนที่มีน้อย อุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.7 ของประเทศ กระจุกตัวอยู่ ในเมืองหลัก ได้แก่ ขอนแก่น 
และนครราชสีมา โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2561 มูลค่า 97,251.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศ ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมและบริการในพ้ืนที่จึงไม่เพียงพอที่จะดูดซับแรงงานในพ้ืนที่ได้มากพอ ขณะที่การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบางส่วนของ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ขยายตัวสูงกว่าและมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการอพยพ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามภูมิภาคและข้ามประเทศเพื่อแสวงหารายได้และโอกาสมายาวนาน จากข้อมูลจะพบว่า 
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 179,997 บาท/ครัวเรือน/ปี ต่ำกว่าทุกภูมิภาค โดยเป็น
รายได้จากภาคเกษตร 29,875 บาท และจากนอกภาคการเกษตร 150,122 บาท สะท้อนว่ามีสมาชิกในครัวเรือนที่
ออกไปเป็นแรงงานที่อ่ืน และส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว ทั้งนี้ จากข้อมูลการย้ายถิ่นของประชากรออกนอกพ้ืนที่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวเลขสูงกว่าทุกภูมิภาค โดยเฉพาะวัยเยาวชนและผู้ใหญ่ (15-59 ปี) เพื่อไปทำงานต่าง
ถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เกาหลีใต้สูงถึง 168,711 คนในปี 2561) ขณะที่อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร
ลดน้อยลง และจำนวนครัวเรือนแหว่งกลาง (Skipped generation family) สูงขึ้นมากที่สุดของประเทศ (ข้อมูล
จาก สสส. พบว่า ร้อยละ 40 ของพ่อแม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งลูกให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง) ซึ่ งส่งผลด้านการ
พัฒนาทุนมนุษย์ และต่อให้เกิดปัญหาเด็ก เยาวชน ยาเสพติด และปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมาด้วย 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู ้คนบางส่วนจะออกไปแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจต่างถิ ่นจำนวนมาก แต่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีจำนวนคนจนจำนวนมากถึงร้อยละ  13 ของจำนวนประชากร และจำนวนคนจนทั้ง
ประเทศอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 44.8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่อหัวประชากรต่ำกว่าทุกภาค 
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(ยกเว้นภาคใต้ชายแดน) รายได้สุทธิครัวเรือนต่ำว่าภาคอ่ืนๆ ขณะที่รายจ่ายครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 83.5 ของรายได้ 
ทำให้เงินออมน้อยและความสามารถในการชำระหนี้สินต่ำ ดังนั้น การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจต่างถิ่นต่างแดน
อาจไม่ได้ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่ควร แต่ส่งผลกระทบด้านสังคมในพ้ืนที่ที่สูงกว่าในระยะยาว ทางออกที่
สำคัญจึงต้องมีสร้างงานให้มากขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าภาคเกษตร เพ่ือดูดซับแรงงานจากภาคเกษตรและทำให้คนกลับมาทำงานในภูมิภาคตัวเองมากขึ้น 
และต้องเป็นอุตสาหกรรมและบริการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ ต่อยอดผลผลิตด้านการเกษตร เกษตร
อินทรีย์ อาหาร พืชผัก สมุนไพร สุขภาพ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดเด่น คือการมี สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาในพื้นที่จำนวนมาก เพ่ือ
สร้างสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งออกและแข่งขันได้ รองรับโอกาสในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของ GMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เป็น SMEs, Start up, Social enterprises ที่จะช่วยสร้างผู้ประกอบการและ
จ้างงานคนในพ้ืนที่มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ 
(ทั้งระหว่างภูมิภาคและภายในภูมิภาค) ลดการอพยพออกนอกภูมิลำเนา และทำให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สถาบันทางสังคม รวมถึงการทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งในระยะยาว 

Strategic direction 
• แก้ปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย (Increasing revenue and 

reducing cost of living)   
• การพัฒนาและแปรรูปสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เน้นอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ สิ่งทอ/ผ้าพื้นถิ่น (อุดรธานี 

หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครราชสีมา) การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม) ส่งเสริม
การปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาว และสมุนไพร (อุดรธานี เลย สกลนคร นครพนม) 

• พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม เชิงนิเวศ/วัฒนธรรม/กีฬา/สุขภาพ (ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง , 
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราช, ท่องเที่ยวชุมชนช้าง เป็นต้น) 

• เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ 
โดยเฉพาะขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็กสำหรับการผลิตในครัวเรือน เป็นต้น 

• วิจัยและพัฒนาศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ในพื้นที่ ศึกษา/
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ความเป็นไปได้
และผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร , อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรม
ระบบราง เป็นต้น 

Stakeholders/Strategic partners:  
• หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
• สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในพื้นที่ 
• องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
• เกษตรกร/ชุมชนในพ้ืนที่ยากจน 
• วิสาหกิจชุมชน 
• ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
• หน่วยงานส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
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3) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เชิงนโยบาย มาตรการ เครื่องมือเพื่อเสริมสร้ างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม มี Social safety net ที่เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ลดความความเหลื่อมล้ำ (ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษา เพศ ชาติพันธุ์ 
การเข้าถึงฐานทรัพยากร)  
 แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ การแสวงหาโอกาสต่างแดนทำให้ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้ ายถิ่น
ฐานไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ มาตั้งแต่เริ่มต้นแผนพัฒนาประเทศ จากข้อมูลการย้ายถิ่นของประชากรออกนอกพื้นที่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวเลขสูงกว่าทุกภูมิภาค และปัจจุบันจำนวนครัวเรือนแหว่งกลาง (Skipped generation 
family) สูงขึ้นมากที่สุดของประเทศ (ข้อมูลจาก สสส. พบว่า ร้อยละ 40 ของพ่อแม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่ง
ลูกให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง) ซึ่งส่งผลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ และต่อให้เกิดปัญหาเด็ก เยาวชน ยาเสพติด และปัญหา
สังคมอื่นๆ ตามมาด้วย ดังนั้น หากสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม แก้ปัญหาเรื่องการขาด
แคลนน้ำในภาคการเกษตรได้ เพ่ือสร้างทางเลือกด้านอาชีพ การงาน และรายได้ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ภาคการเกษตร เพ่ิมทางเลือกและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงทางเลือกที่ดีกว่าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภูมิภาค ก็จะลดการย้ายถิ่น และดึงคนกลับภูมิลำเนาเพ่ืออยู่อาศัยกับครอบครัว ส่งผลดีต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ิมความเข้มแข็งให้กับ Social safety net ในพ้ืนที่ (เช่น การใช้เครือข่าย อสม., รพสต., ในการ
ให้ความรู้และรับมือกับโรคระบาด หรือการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต คนทุกเพศทุกวัยในพ้ืนที่ 
รวมถึงการทำงานร่วมกับ อปท. หน่วยงานท้องที่ โรงเรียน ในการจัดการตนเองของพ้ืนที่ในประเด็นต่างๆ) เพ่ือให้มี
ภูมิคุ้มกันและสามารถปรับตัว/รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง เท่าทันและรับมือ/
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลก รวมถึงวิกฤติใหม่ๆ เช่น โรคระบาด ได้อย่างเหมาะสม และ
ที่สำคัญคือการทำให้ผู้คนมีศักยภาพและทักษะเพียงพอที่จะไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21  ต้องลงทุนใน
การศึกษาและเทคโนโลยี ซึ่งหากไม่รีบลงทุนสองสิ่ งนี้ในผู้คนยุคปัจจุบันให้มีโอกาสเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 
เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่รอดได้ในโลกที่เต็มไปด้วย 
Technology disruption แล้ว ในอนาคตความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทางด้านเทคโนโลยีจะเป็นตัวขยาย
ช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันของผู้คน รวมถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคและภายในภูมิภาคให้กว้างมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถช่วยเติมเต็มสนับสนุนการเพ่ิมทักษะ/ศักยภาพของ
ผู้คน สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว/สถาบันสังคมในพื้นที่ในด้วยองค์ความรู้ เครื่องมือ มาตรการ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อการ Empower ทรัพยากรมนุษย์ตลอดทุกช่วงชีวิต และการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันของสถาบันต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

Strategic direction 
• ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดขีองผู้คน/ครัวเรือน, สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และ Social 

safety net ใ น พ้ื น ที่  ( Enhancing the well-being of individuals, families, and social institutions/ 
Strengthening social safety nets) 

• ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ, เสริมศักยภาพคน/พ้ืนที่เพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21, Technology disruption, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด และความท้าทายใหม่ๆ 
ที ่จะเกิดขึ ้น (Narrowing inequalities (economic inequality, social mobility, educational inequality, 
racial and ethnic relations, and gender inequality) by empowering people to seize the 
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opportunities of the 21 st century and enhancing the ability of people to handle climate change 
and challenges.) 

Stakeholders/Strategic partners:  
• สถาบันครอบครัว/ครัวเรือน/ชุมชน 
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/บุคลากรด้านการสาธารณสุข 
• องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ดูแลกำกับศูนย์เด็กเล็ก 
• โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที ่
• นักวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ 
• นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
• ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
• องค์กรพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ 

 
4) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ และความมั่นคงด้านอาหาร 

ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของการใช้ทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ พลังงาน อากาศ อย่างยั่งยืนในระดับ
พื้นที่และระหว่างภูมิภาค GMS  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ทำให้เห็นว่าความมั่นคงด้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อได้เปรียบด้านพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีมีจำนวนมาก หากได้รับการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ การมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการเพาะปลูกที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงแต่ประชาชนและเกษตรกร
รายย่อยสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม และเทคโนโลยีเหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย สะดวก 
รองรับสังคมสูงวัย และทำให้การทำการเกษตรเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น รวมถึงทิศทาง
การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การลดการใช้สารเคมี รักษาป่าต้นน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  และโดยเฉพาะจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทิศ
ทางการพัฒนาควรเน้นไปที่การเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตอาหารปลอดภัย สำหรับหล่อเลี้ยงผู้คนในภาค ประเทศ 
และภูมิภาค GMS มากกว่าการเน้นการพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย เพื่อป้อนโรงงานน้ำตาล ซึ่งจะเป็นทิศทางที่นำไปสู่
การพัฒนาที่ยั ่งยืนทั้งในเชิงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คน (People) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(Planet) โอกาสด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) ที่ผู้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึง
การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทางเศรษฐกิจ (Partnership) เพื่อ Positioning ภูมิภาค GMS ในการ
เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยที่สำคัญของประชากรโลกในระยะยาว 

Strategic direction 
• Investing in resilience, food security and food safety 
• การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
• Family Farming Knowledge Platform ที่เหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศ ฟาร์มขนาดเล็ก และ

แรงงานสูงวัย เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรที่เพิ่มผลผลิต 
สะดวก ลดขั้นตอน สร้างสรรค์ และสร้างรายได้อย่างเหมาะสม  

• ความหลากหลายทางชีวภาพ, การลดการใช้สารเคมี, รักษาป่าต้นน้ำ 
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• องค์ความรู้ด้านการจัดการผลผลิต การตลาด การค้า การส่งออก 
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
• Bio economy/Ago industry 
• Feasible study/Data based/Assessment 

Stakeholders/Strategic partners: 
• เกษตรกร 
• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส.  
• สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในพ้ืนที ่
• สถาบันวิจัยต่างประเทศ 
• องค์กรพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ 
• บริษัทเอกชน/ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร/ผู้ค้าปลีก-ส่งสินค้าเกษตร 
• วิสาหกิจชุมชน 
• ผู้บริโภคท่ีสนใจอาหารปลอดภัยและให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร 
• นักวิชาการด้านการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร 
• นักการตลาดและผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

5) การวิจัยและพัฒนาเพื ่อเสริมสร้างความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดแข็งและโอกาสเรื่องทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง GMS 
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ภายในสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงเวียดนามและจีนตอนใต้ ซึ่งมีโอกาสเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จากการค้า (สินค้าและบริการ ข้าว อาหารอินทรีย์ พืชสมุนไพร ฯลฯ) การท่องเทีย่ว และการลงทุน โดย
จะได้รับความสะดวกมากข้ึนจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนามากขึ้น ดังนั้น ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อใช้โอกาสและจุดแข็งในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่และของภูมิภาคจึงเป็น
ที่ต้องการอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในเชิงการป้องกัน
และจัดการความเสี่ยง/ภัยคุกคามของภูมิภาค GMS อาทิ การจัดการและแก้ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์/
อาชญากรรมข้ามแดน และการเจรจาต่อรองกับประเทศจีน (ด้านการค้า การจัดการแม่น้ำโขง) การรับมือ/แก้ไข
สาเหตุของภัยคุกคามขนาดใหญ่ของภูมิภาคร่วมกันในระยะยาว เช่น โรคระบาด Climate change ภัยแล้ง PM2.5 
ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของทั้ง
ภูมิภาค GMS 

Strategic direction 
• ในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติระหวา่ง

ประเทศ อาทิ ข้อตกลง ระบบ กติการะหว่างประเทศ ปัจจัยเชิงสถาบัน ธรรมาภิบาล/ประสิทธิภาพภาครัฐ การ
อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน ด้านเศรษฐกิจการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ภายในสู่ประเทศเพื่อนบา้น
เชื่อมโยงเวียดนามและจีนตอนใต้  
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• การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการค้า (สินค้าและบริการ อาหาร
อินทรีย์ พืชสมุนไพร ฯลฯ) การท่องเที่ยว และการลงทุน ที่มีความสะดวกมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ
พัฒนามากขึ้น  

• การวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและแก้ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์/อาชญากรรม
ข้ามแดน และการเจรจาต่อรองกับประเทศจีน (ด้านการค้า การจัดการแม่น้ำโขง) 

• การรับมือ/แก้ไขสาเหตุของภัยคุกคามขนาดใหญ่ของภูมิภาค เช่น โรคระบาด Climate change 
PM2.5 เป็นต้น 

• Feasible study/Data based/Assessment 
Stakeholders/Strategic partners: 

• หนว่ยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
• สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย (ในประเทศและต่างประเทศ) 
• ประชาชนและภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน 
• ภาคเอกชนและนักธุรกิจ 
• สื่อมวลชน 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เป้าหมายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ได้รับการบรรจุไว้ตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 1โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาภาคและดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นทางหลวงและการชลประทานเป็นอันดับแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  อย่างไรก็ดี 
ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมากลับพบว่า การขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ผลการคำนวณและจัด
อันดับจากค่าดัชนี Urban Primacy Index ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจำนวนประชากรของเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
เทียบกับผลรวมของเมืองอันดับสองและสามของแต่ละประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีค่าดัชนีดังกล่าวสูงที่สุดในโลก 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกับเมือง
ขนาดใหญ่อันดับ 2 คือ นครราชสีมา และอันดับ 3 เชียงใหม่ มากที่สุดในโลก ซึ่งสะท้อนว่าการกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร 

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีความชัดเจน
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลไกการพัฒนาภูมิภาค ซึ่งเน้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาภูมิภาคมาก
ขึ้น โดยพยายามสร้างรูปแบบ/ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3 แห่งและระเบียงเศรษฐกิจ 
ที่มาพร้อมชุดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและชุดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อีกหลายชุด ซึ่งต้องการ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนจำนวนมาก เพื่อให้การกระจายความเจริญ
และโอกาสไปสู่ภูมิภาคประสบผลสำเร็จ และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและภูมิภาคต่าง ๆ ในอีกด้าน
หนึ่งก็ต้องการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน/จัดการ
ความเสี่ยง/รับมือและแก้ไขปัญหาที่เป็นผลพวงและที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาดังกล่าว
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ด้วย เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การซ้ำเติมปัญหาเดิมและเป็นการรักษาสมดุลของการพัฒนา เป็น
หลักประกันความมั่นคง ยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อ 
ๆ ไป 
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การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเลยด้วยวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 
 

 จากทบทวนสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดเลย และการประมวลองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
การวิจัยจาก สกว.(เดิม) ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย พบว่า ช่วงปี 2550-2562 มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
เลย ราว 77 โครงการ แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ และผลงานวิจัยมีการกระจายตัวตามอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย 
ดังภาพ  
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พื้นที่เรียนรู้และองค์ความรู้งานวิจัยในพื้นที่จังหวัดเลย 
การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนทำให้

เกิดกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา เกิดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ 7 รูปแบบ
และพ้ืนที่ปฏิบัติการ ได้แก่ 

1. การฟื้นฟูระบบนิเวศ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 
บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวงจังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพื้นที่ ได้แก่ การฟื้นฟูอาหารใน

พ้ืนที่ต้นน้ำคู้ องค์ความรู้เรื่องอาหารท้องถิ่น ศูนย์พันธุ์กรรมข้าวท้องถิ่น (ข้าวแดงเมืองเลย) องค์ความรู้เรื่องการทำ
เกษตรยั่งยืน 

บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดา อำเภอเมือง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพื้นที่ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้
คุณค่าของป่าภูหินเหล็กไฟสู่การจัดการป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเรื่องการสัมปทานเหมืองแร่ทองแดง ศูนย์
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านห้วยม่วง การจัดการป่าชุมชนโดยใช้ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บ้านน้ำอ้อม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการอุ่มแม่น้ำ
เลยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

บ้านตาดเสี้ยว ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพ้ืนที่ ได้แก่ การปรับใช้ภูมิปัญญา
ความเชื่อป่าดงหอสู่การจัดการจัดการป่าต้นน้ำ และพัฒนาสู่หลักสูตรท้องถิ่น 

การฟ้ืนฟูป่าภูกระแต ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพ้ืนที ่ได้แก่ การจัดการ
ป่าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน 

การฟ้ืนฟูทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยปวนแล้ง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพ้ืนที่
ได้แก่ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองของชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากร
ลุ่มน้ำ 

บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพ้ืนที ่ได้แก่ การจัดการป่าชุมชนโดย
ชุมชน 

บ้านห้วยปลาผา ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย องค์ความรู้ที่มีในพ้ืนที่ ได้แก่ การจัดการป่าต้นด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บ้านนาเวียง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย องค์ความรู้ที่มีในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการป่าชุมชนโดยชุมชน 
และการจัดการนไ้ด้วยพัดวิดน้า 

2. การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในการอุปโภคและบริโภค 
บ้านเลยตาวตาดโนนพัฒนา ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพ้ืนที่ ได้แก่ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่นำ้เลย 
3. การจัดการขยะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเลย 
เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ การจัดการขยะในเขตเทศบาล

อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำ 
บ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่  ได้แก่ การจัดการ

โครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้าโดยชุมชน 
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บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการ
น้ำประปาภูเขา 

บ้านกกเหี่ยนและบ้านก้างปลา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่  
ได้แก่ การจัดการนำ้ประปาภูเขา 

บ้านนาทุ่งหมานแท่ง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการเหมืองฝาย
เพ่ือการเกษตรและการอุปโภค 

บ้านนาหมูม่น ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วย
พัดวิดน้ำ 

บ้านโนนชาติ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ การใช้
พลังงานลมเพ่ือการจัดการน้ำในพ้ืนที่สูง 

5. การฟื้นฟูวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในลุ่มแม่น้ำเลยและลุ่มน้ำโขง 
บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ องค์ความรู้วิถีชีวิต

ชาวประมงในปากแม่น้ำเลยและแม่น้ำโขง และการจัดการการท่องเที่ยววิถีชาวประมงอำเภอเชียงคาน 
บ้านแก่งศรีภูมิ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ องค์ความรู้

การทาเกษตรริมแม่นำ้เลย และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตคนต้นน้ำเลย 
บ้านโนนสว่าง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ คู่มืองานศพ

ปลอดเหล้า การจัดการป่าชุมชน การฟ้ืนฟูและจัดทำเขตอนุรักษ์พันธุ์อ่ึงอ่าง 
ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ การปรับตัวของคนร่อนทองในแม่น้ ำ

โขงและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนคนร่อนทอง 
บ้านนาหอ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ การใช้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับการจัดการทางสังคม 
บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ การอนุรักษ์วิถีชีวิตไทเชียงคาน 

เพ่ือการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 
6. การส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนและการสร้างความม่ังคงทางอาหาร 
บ้านวังแท่น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ การลดการใช้

สารเคมีในนาขา้ว การฟ้ืนฟูระบบนิเวศในนาข้าวด้วยขี้ปุ่มแจ และพัฒนาสู่สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีในพื้นที่ ได้แก่ องค์ความรู้เรื่อง

อาหารท้องถิ่น ศูนย์พันธุ์กรรมข้าวท้องถิ่น (ข้าวแดงเมืองเลย) องค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรยั่งยืน 
เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ การจัดการตลาดนัดสีเขียว และการควบคุม

คุณภาพผลผลิตตลาดนัดสีเขียวไทเลย 
7. การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียง จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ องค์ความรู้วิถีชีวิต

ชาวประมงในปากแม่น้ำเลยและแม่น้ำโขง และการจัดการการท่องเที่ยววิถีชาวประมงอำเภอเชียงคาน 
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บ้านนาหอ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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ตัวอย่างผลงานวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
ประเด็นการทอ่งเที่ยว 

การท่องเที่ยวตามวิถี...ลุ่มน้ำโขง  
 แม่น้ำโขงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนสองฝั่งโขง เป็นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่สร้าง
วัฒนธรรมความเชื่อ ผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดต่าง ๆ อาคารบ้านเรือน ทำให้น้ำโขงมีสีสันความงามตลอดลุ่มน้ำ 
ซึ่งหากมองในด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวจะพบว่าตลอดลำน้ำโขงล้วนเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงที่ผ่าน มาพบว่ายังมีการใช้ประโยชน์
แม่น้ำโขงเพื่อการท่องเที่ยวไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ลำน้ำโขง 
รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โครงการ “การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวตามแม่น้ำโขง กรณีศึกษาจากเชียงคานถึงโขงเจียม”10 
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
นครพนม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และสำนักงาน
อุบลราชธานี ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กองภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดและ สปป. ลาวจึงได้ทำการ
วิจัยเพื่อศึกษาภูมิศาสตร์เชิงลึกของแม่น้ำโขงและพื้นที่เชื ่อมโยงไทย-ลาว เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง รวมทั้งศักยภาพและความเป็นไปได้ในการท่องเที่ยวทางเรือของแม่น้ำโขง ศึกษาทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงและพ้ืนที่เชื่อมโยงไทย-ลาว ศึกษาสิ่ง
อำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงและพื้นที่เชื่อมโยงไทย-ลาว และศึกษากฎหมายกรอบความ
ร่วมมือ ข้อตกลงต่าง ๆ ของไทย-ลาว รวมทั้งอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง โดยโครงการวิจัยได้
นำเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์ลุ ่มน้ำโขงที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่  
เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
10 ประชาคมวจิัย สกว. ฉบับที ่126 หน้า 14 
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จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของแม่น้ำโขง ตั้งแต่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มาจนถึง อ. โขงเจียม จ. 
อุบลราชธานี แบ่งได้เป็น 3 ช่วง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บริเวณแก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ถึงบริเวณดอนของ อำเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย เป็นช่วงที่มีโขดหิน แก่งหิน หาดทราย โดยเฉพาะฤดูแล้งที่น้ำในแม่น้ำตื้นเขิน รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีเส้น
แม่น้ำคดโค้งและแคบ  

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่บริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปจนถึงอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบ
พ้ืนที่อุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ในแม่น้ำไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นหาดทรายที่เกิดจากโค้งตวัดของแม่น้ำ และพ้ืนที่ดอน 

ช่วงที่ 3 บริเวณอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงบริเวณนี้
พบอุปสรรคในแม่น้ำทั้งโขดหิน แก่งหอน หาดทรายเป็นจำนวนมาก มีพ้ืนที่แม่น้ำแคบและคดโค้ง เป็นอุปสรรคต่อ
การเคลื่อนที่ของเรือในระยะยาว แต่ระยะสั้นสามารถล่องเรือได้ 

จากข้อมูลลักษณะแม่น้ำโขงข้างต้นสามารถจัดการท่องเที่ยวทางเรือและจัดระบบล่องเรือท่องเที่ยวตามน้ำ
โขงได้ตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับระดับของแม่น้ำโขงและประเภทของเรือ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือที่สามารถ
ล่องเรือได้ ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 เริ่มต้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผ่านอำเภอปากชม อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ เข้าสู่
อำเภอท่าบ่อและอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจุดที่สามารถข้ามเข้าสู่เวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 150 
กิโลเมตร 

ช่วงที่ 2 เริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ผ่านอำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี 
อำเภอปากคาด สิ้นสุดที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ฝั่งตรงข้ามคืเมืองปากซัน สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร 

ช่วงที่ 3 จากอำเภอเมืองบึงกาฬ ผ่านอำเภอบุ่งคล้า (ตรงข้ามเมืองปากกะดิ่ง สปป.ลาว) เข้าสู่อำเภอบา้น
แพง จังหวัดนครพนม ผ่านอำเภอท่าอุเทน (ตรงข้ามเมืองหินบูนของ สปป.ลาว) สิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนของประเทศลาว ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร 

ช่วงที่ 4 จากอำเภอเมืองนครพนม ผ่านอำเภอเรณูนคร ถึงอำเภอธาตุพนม เข้าสู่อำเภอหว้านใหญ่ และ
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ฝั่งตรงข้ามได้แก่ แขวงสะหวันนะเขต ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร 

ช่วงที่ 5 จากอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผ่านอำเภอดอนตา เข้าสู่จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอชานุมาน
อำเภอเขมราฐ ผ่านอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ และสิ้นสุดที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 
180 กิโลเมตร 
 ผลการวิจัยนี้ทำให้เห็นโอกาสของการพัฒนาการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงไทย-ลาว ซึ่งจะนำไปสู่การเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ จังหวัดเลย นอกจากนี้ผลการวิจัยยังได้มีการนำไปใช้ประโยชน์
หลายด้าน เช่น ศูนย์รักษาความปอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย นำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการทำงานตามพ้ืนที่
แม่น้ำโขง จังหวัดนครพนมนำข้อมูลไปเป็นฐานข้อมูลสรุปศักยภาพจังหวัดด้านการท่องเที่ยวในการเตรียมเป็น
จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ได้นำผลการวิจั ยไปปรับใช้
กำหนดเส้นทางท่องเที่ยว การวิจัยนี้ทำให้เห็นศักยภาพของพ้ืนที่ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้น
ให้เกิดการท่องเที่ยวและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  
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 ในอีกด้านหนึ่งของวิถีลุ่มน้ำโขง...การทำประมงพ้ืนบ้านในน้ำโขง11 เป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงและอยู่คู่กับคน
เชียงคานมายาวนาน ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพประมงถูกถ่ายทอดกันรุ่ นสู ่รุ ่น เห็นได้จากความเข้าใจ
ธรรมชาติของแม่น้ำโขงและแหล่งที ่อยู่อาศัย และพฤติกรรมของปลา ตลอดจนการสร้างเครื่องมือหาปลาที่
เหมาะสมกับปลาแต่ละประเภท ในอดีตมีชาวประมงกว่า 400 คน แต่ด้วยบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนไป เชียงคาน
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวมากข้ึน ส่งผลให้คนในชุมชนสนใจทำอาชีพประมงน้อยลง ประกอบกับการมี
โครงการพัฒนาแม่น้ำโขงทั้งการกั้นฝายแม่น้ำเลย และการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ ำโขงของจีน ส่งผลต่อให้สัตว์น้ำมี
จำนวนลดลง ซึ่งผลการศึกษาจากโครงการ “การศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงในปากแม่น้ำเลยและแม่น้ำโขงตำบล
เชียงคาน” พบว่าการลดลงของจำนวนปลาอาจมีหลายสาเหตุหลายปัจจัย เช่น การขึ้นลงของน้ำโขงและลำน้ำ
สาขา การสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำโขงสายหลัก การใช้ไฟฟ้าช๊อตปลา การใช้ระเบิด เป็นต้น การขึ้นลง
ของน้ำที่ไม่เป็นปกติส่วนหนึ่งที่ทำให้วิถีชีวิตการทำสวนผักริมน้ำของชาวประมงหายไป ทำให้กลุ่มชาวประมงมอง
หากลุ่มอาชีพอื่น เพื่อรองรับในการดำรงชีพของครอบครัว และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ความรู้ด้านการประมงหรือภูมิ
ปัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของชาวประมงในพ้ืนที่จะค่อย ๆ เลือนหายไปจากชุมชน 
  

 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงข้างต้นทำให้เกิดการรวมตัวของชาวประมงปากแม่น้ำเลยและแม่น้าโขง

ตาบลเชียงคานร่วมกันทำวิจัย ซึ่ง สกสว. โดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้นำกระบวนการมีส่วนร่วมมาสร้างเรียนรู้และ
เป็นเครื่องมือให้แก่ชุมชนในหาวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งนำไปสู่ทางเลือกและการสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชน โดย
ชุมชนได้ปรับการทำประมงให้ตอบโจทย์การพัฒนาการท่องเที่ยวของเชียงคานมากขึ้ น และพัฒนาให้เป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชาวประมงแม่น้ำโขง รวมทั้งได้มี
การรวบรวมภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ ่นของการทำ
ประมงไว้เพื่อการถ่ายทอดให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ
ได้เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งได้นำเสนอไว้ใน “ศูนย์การเรียนรู้ประมง
พื้นบ้านเชียงคาน” ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเลย (อพท.5) 
และสถาบันอาศรมศิลป์ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ

 
11 รายงานโครงการ “การปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเพื่อท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชาวประมงในแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” 
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เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวของชุมชนโดยการใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การจัดการกับปัญหาของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหนต่ออาชีพ วิถีชีวิต และ
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กลุ่มนักวิจัยชาวบ้านยังพยายามค้นหาวิธีการปรับตัวของอาชีพประมงให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชียง
คาน ที่ นำ ไปส ู ่ การทำว ิ จ ั ย ใน โครงการ 
“เสริมสร้าง12ศักยภาพเครือข่ายด้านการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือของ
ชาวประมง” เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการ
ท่องเที ่ยวอำเภอเชียงคาน เกี่ยวกับปัจจัย
เงื่อนไข และรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือของชาวประมงเชียงคาน จนสามารถจัดทำเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางเรือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวขึ้น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ท่องเที่ยวระยะสั้นไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อไปชม
ความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า หรือพระอาทิตย์ตกช่วงเย็น ลำละ 400 บาท (2) ท่องเที่ยวระยะกลาง 
ชมพื้นที่ระบบนิเวศที่สำคัญ โดยมีการให้ความรู้และบอกเล่าตำนานความเชื่อ และสัมผัสการทำเกษตรริมโขง 
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง 800 บาท และ (3) ท่องเที่ยวระยะปลาย ใช้เวลา 1 วัน เพื่อเรียนรู้วิถีของชาวประมง 
วันละ 1,000 บาท นอกจากนี้กลุ่มชาวประมงได้มีการเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสาร เรียนรู้เทคนิคการเป็น
ไกด์และเทคนิคการเล่าเรื่อง ตลอดจนมีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ที่มาเยือน  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
12 รายงานโครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเรือของชาวประมง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” 



ภารกิจการส่งเสรมิระบบการนำผลงานวิจัย และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ สกสว.  

39 
 

ผลงานวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร 

 

 
เกษตรทางเลือก...เพ่ือทางรอดคนด่านซ้าย 
 หมู่บ้านก้างปลา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองด่านซ้ายราว 4-5 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีประชากร
เพียง 223 คน 76 ครัวเรือน ในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ต่อมาได้ขยายพ้ืนที่ทำกินเข้าไปยังผืนป่า เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ที่มีการปลูกต่อเนื่องหลายสิบปี อีกทั้งชาวบ้านยังมีการขยายพื้นที่เข้าไปในพื้นที่ป่ามากขึ้นจนทำให้ภูเขารอบ
หมู่บ้านเปลี่ยนเป็นเขาหัวโล้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนเกิดภาวะ
เปราะบางเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร ทั้งในแง่การทำลายผืนป่าและแหล่งอาหารทางธรรมชาติ เกิดภาวะ
หนี้สินซ้ำซาก เกิดความเสี่ยงด้านรายได้ ตลอดจนยังทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรมากเกินไป 
  ดังนั้น โจทย์ของงานวิจัย คือ หากจะให้เกษตรกรเลิกการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำเป็นต้องหาพืชชนิดอ่ืน
ให้เกษตรปลูกและมีรายได้อย่างยั่งยืน”  ทีมวิจัยได้มองหาแนวทางพัฒนาพื้นที่โดยอาศัยความรู้จากงานวิจัย และ
มุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรให้เอื้อต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ผลงานวิจัย สกว. เรื ่อง “ปุ๋ยสั่งตัด และการปลูกพริกปลอดภัย” ได้ถูกนำมาใช้เป็นงานนำร่องขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเกษตรกร โครงการฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบในการทำเกษตร
ทางเลือก ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน คือ  

(1) เกษตรกรใช้พ้ืนที่เพียง 1 งาน – 1 ไร่เศษ ทำการปลูกพริกปลอดภัย สามารถสร้างรายได้ในอัตราที่
สูงกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึง 13 เท่า และจากการเปรียบเทียบรายได้สุทธิของครัวเรือนตัวอย่างในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการผลิตพริกปลอดภัย พบว่ารายได้จากการผลิตพริกปลอดภัยประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ 
ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ 1,500 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ การผลิตพริกปลอดภัยใช้พ้ืนที่ระหว่าง 0.5-1.5 ไร่ ขณะที่
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้พื้นที่ราว 30-40 ไร่  
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(2) ช่วยลดการใช้สารเคมี ซึ ่งเป็นผลจากการที่ โครงการฯ นำเทคโนโลยีปุ ๋ยสั ่งตัดมาถ่ายทอดให้

เกษตรกรได้เรียนรู้ และเข้าใจความต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด รู้สภาพของดินและปริมาณธาตุอาหาร
ของปุ๋ยเคมีที่ควรใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี รวมทั้ง
เกษตรกร 26 ครัวเรือนที่เข้ารวมกลุ่มพืชผักปลอดภัยบ้านก้างปลา ได้ลด/เลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรในการปลูก
ผักปลอดภัย เพ่ือนำมาจำหน่ายในตลาดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายและตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอด่าน
ซ้าย 

(3) เกษตรกรในพื้นที่วิจัยบ้านก้างปลา หันมาทำเกษตรทางเลือกโดยใช้พท้นที่ราว 1-2 ไร่ ส่วนที่เหลือ
ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกไม้ผลยืนต้นในรูปแบบวนเกษตร จนนำไปสู่ปรากฏการณ์การลด ละ และเลิกปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด และหันมาทำ Smart Farmer ผลิตพืชผักปลอดภัย มีตลาดรองรับ 
สร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งป ี
 จากความสำเร็จของหมู่บ้านก้างปลา กลายเป็น “ด่านซ้ายโมเดล” หรือหมู่บ้านต้นแบบ Smart Farmer 
ให้กับหมู่บ้านอ่ืน ๆ สนใจหันมาทำตาม เกิดการขับเคลื่อนไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ เกิดการขยายผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
โครงการนี ้ดำเน ินการพัฒนาศักยภาพของ

ครัวเรือนในการจัดการระบบผลิตทางการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ จนได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ระดับโลก (Global GAP) ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้
เกิดเกษตรทางเลือกโดยใช้การผลิตพริกปลอดภัยเป็นตัว
ขับเคลื่อน แต่ความสำเร็จดังกล่าวเป็นเพียงระดับปัจเจก 

ความยั่  งยืนในการจัดการผลิตเกษตรอย่างมีคุณภาพยังเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป โครงการวิจัยฯ จึงได้สรุป
บทเรียนและทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไว้ดังนี้ 
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1. การพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนในการจัดการระบบผลิตทางการเกษตรคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งต้อง
ได้การสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ องค์ความรู้ดัง กล่าวถือเป็นนวัตกรรมสำหรับ
ชาวบ้านและชุมชน ดังนั้น องค์ความรู้หลายอย่าง ชาวบ้านจึงเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้และยากต่อการทำความเขา้ใจ 
ดังนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องต้องเข้ามาส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยจะต้องกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่ชาวบ้านใช้นวัตกรรมนั้น ๆ 

2. การส่งเสริมให้เกิดทางเลือกในการทำการเกษตร ในระยะสั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นอย่างยิ่ง
ต้องการสร้างตลาดรองรับ ในระยะยาวต้องหาแนวทางให้ชาวบ้านสร้างตลาดและคิดค้นรูปแบบการทาการเกษตร
ที่เหมาะสมกับตนเอง 

3. การทำงานวิจัยมุ่งเป้าและพัฒนาต่อชุมชน โดยเฉพาะการผลักดันเพื่อขยายผลด้านองค์ความรู้และ
การทาการเกษตรอย่างมีคุณภาพจนนาไปสู่ “หมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ” จำเป็นอย่างยิ่งต้องเข้าใจ รากฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและหมู่บ้านนั้น ๆ ซึ่งแต่ละชุมชนก็มีบริบทที่แตกต่างกันไป การขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ 
ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างการสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือเกษตรทางเลื อกในพื้นที่ด่านซ้ายจะบรรลุผล
ไม่ได้หากไม่เข้าใจวัฒนธรรม “นำพา” 
 

ด่านซ้ายกรีนเนต...สังคมเกษตรสีเขียว13 
 การสร้างตลาดเกษตรสีเขียวขึ้นในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายมีเหตุมาจาก ในช่วงปี 2556-
2560 โรงพยาบาล รวมกับสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอด่านซ้าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
อาสามาสมัครประจำหมู่บ้านได้ทำการตรวจสาร
ปนเปื้อนในพืชผักจากตลาดด่านซ้าย ซึ่งพบว่าใน
แต่ละฟืชผักจากตลาดหลายชนิดตรวจพบปริมาณ
สา รตกค ้ า ง ใ นปร ิ ม าณท ี ่ แ ตกต ่ า ง ก ั น ไป 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้
คนในพื้นที่ได้บริโภคอาหารปลอดภัย   จึงให้โรง
ครัวจัดหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาประกอบอาหาร
ให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยมีนโยบายให้ซื้อพืชผักจากชาวบ้านที่คุ้นเคยกับโรงพยาบาลฯ เพื่อทำให้
ทราบแหล่งที ่มาของวัตถุดิบและสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ ในปี 2559 โรงพยาบาลฯ จึงได้
ประสานงานกับกลุ่มเพืชผัก ปลอดภัยบ้านก้างปลา ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรปลอดภัยที่เกิดจากงานวิจัย สกว. ให้วางแผน
ผลิตพืชผักปลอดภัยส่งโรงพยาบาล เพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล และผู้นำชุมชนมีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนเรื่องผักปลอดภัย ต่อมาในปี 2560 โรงพยาบาลได้เปิดตลาดด่านซ้ายกรีนเนตขึ้น เพ่ือให้เป็นช่องทางการ
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร และทำให้ชาวบ้านด่านซ้ายได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจาก
สารเคมี 

 
13 โครงการ “การเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียวมาตรฐานด่านซ้ายกรีนเนตโดบประยุกต์ใช้แนวทาง
ระบบการรับรองมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม” 
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 สำหรับด่านซ้ายกรีนเนต ได้มีการสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหารขึ ้นโดยใช้หลักการ PGS 
(Paticipatory Guarantee system) หร ือระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
ปลอดภัยในการตรวจแปลงเกษตรร่วมกับเกษตรกรใน
ชุมชน โดยมีจ ุดประสงค์หลัก คือ (1) เพื ่อใช้ เป็น
มาตรฐานรองรับการผลิตพืชผักปลอดภัยของกลุ่ม
เครือข่ายพืชผักปลอดภัยบ้านก้างปลา และบ้านนาหมู

ม่น : มีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางการผลิต จนถึงปลายทางส่งโรงครัวและก่อนนำมาขาย (2) เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค : มีการตรวจเยี่ยมฟาร์ม กระบวนการตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในพืชผัก โดย
ทีมนักวิจัยและชาวบ้านดำเนินการร่วมกัน (3) เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพในชุมชน : จาก
การตรวจสอบการผลิต การตรวจเยี่ยมฟาร์ม การตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง รวมทั้ง
การสำรวจตลาด เมื่อพบปัญฆาจะแจ้งเครือข่ายเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในกลุ่มพืชผักปอดถัยเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน  
 

โครงการสร้างการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูอาหาร
ท้องถิ ่นในต้นน้ำคู ้ บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ 
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย14 เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้นำ
กระบวนการวิจัยเข้าไปมีส่วนในการฟื้นฟูแหล่งอาหาร
ของชุมชน และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อรักษาความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนต่อไป    

บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำคู้ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำเลย การเกษตรเชิงเดี่ยวได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการ
ประกอบอาชีพของชุมชน ได้แก่ ข้าวโพด ขิง ลูกเดือย ยาพารา มะขามหวาน มีการใช้สารเคมีจำนวนมาก เช่น 
ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการไถเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ การขยายพื้นที่เข้าไปในพ้ืนที่ป่า โดยไม่
คำนึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำ อาหารท้องถิ่นที่เคยหาได้จากลำน้ำคู้ก็ลดน้อยลง  

ปี 2551 ชุมชนบ้านศรีเจริญได้ร่วมหารือกันเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้  กับชุมชนท้องถิ่น 
โดยการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในพื้นที่ต้นน้ำคู้และแปลงเกษตรเพื่อลดการพึ่งพิงอาหารจากภายนอกชุมชน ชุมชนได้
ดำเนินการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการศึกษาอาหารในภา (สำรับข้าว) เพื่อการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในพื้นที่ต้นน้ำคู้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายอาหารในภา (สำรับข้าว) ปริมาณอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและ
แหล่งที่มาของอาหารในภา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคน/ชุมชน คุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต้นน้ำคู้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้น

 
14 รายงานโครงการ การสร้างการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในต้นคู้ บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภหูลวง จังหวัดเลย 
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น้ำคู้ เพ่ือฟ้ืนฟูอาหารท้องถิ่น จากการศึกษาแหล่งอาหารที่ชุมชนพ่ึงพิงมากท่ีสุดคือ ตลาด รถพุ่มพวง รองลงมาเป็น
อันดับ 2 คือ แปลงเกษตรยั่งยืน อันดับ 3 คือ ธรรมชาติและลำน้ำคู้ และการแบ่งปันกันในชุมชนพบว่ามีสัดส่วนที่
น้อยที่สุด  

ผลจากการวิจัยทำให้ชุมชนได้แสวงหารูปแบบและแนวทางส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
ต้นน้ำคู้ เพื่อฟื้นฟูอาหารท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายต้นน้ำคู้ 2) แนวทางการส่งเสริมเกษตรยั่งยืน 3) แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก 
เยาวชน 4) แนวทางการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าของอาหารท้องถิ่น 
  โครงการสร้างการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในต้นน้ำคู้ บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์  อำเภอภู
หลวง  จังหวัดเลย มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในต้นน้ำคู้  
ด้วยแนวทางเลือก การฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายต้นน้ำคู้ ส่งเสริมเกษตรยั่งยืนในแปลงเกษตรของ
ประชาชนและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน ในการสร้างความมั่งคงทางอาหาร พัฒนาและส่งเสริมการ
เพ่ิมมูลค่า คุณค่าของอาหารท้องถิ่น และสรุปบทเรียนการสร้างความม่ันคงทางอาหาร  
  จากการดำเนินโครงการทำให้ได้รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำคู้ เพื่อฟื้นฟูอาหาร
ท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 
  1.  แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายต้นน้ำคู้ ได้แก่ การกำหนดแนวเขต
พ้ืนที่อนุรักษ์วังปลาในห้วยน้ำคู ้การกำหนดแนวเขตระหว่างพ้ืนที่แปลงเกษตรให้มีระยะห่างจากห้วยน้ำคู้ 10 เมตร 
เพ่ือให้เป็นแนวกันชนระหว่างพ้ืนที่เกษตรกับแหล่งน้ำ การส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่นที่เป็นอาหารในพ้ืนที่ริมน้ำคู้ 
การจัดทำป่าชุมชนในพื้นที่ต้นลำน้ำคู้ การส่งเสริมการจัดทำกิจกรรมธนาคารต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำคู้ การจัดทำฝาย
ชะลอน้ำในลำน้ำคู้  

2.  แนวทางการส่งเสริมเกษตรยั่งยืน ได้แก่ การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน การ
ส่งเสริมการทำวนเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำคู้ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งในระบบครัวเรือนและระบบกลุ่ม การ
ส่งเสริมการทำผักริมรั้ว สวนหลังบ้าน 

 3.  แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนใน
ชุมชนได้เรียนกระบวนการเก็บข้อมูล อาหารในภาเพิ่มเติม และมีการนำเสนอข้อมูลให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบการจัดทำ “สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น” เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เด็กเก่ียวกับ “วัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่น และประเพณีท่ีเกี่ยวกับอาหาร” ให้เด็กได้เรียนรู้ 
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 4.  แนวทางการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าของอาหารท้องถิ่น ได้แก่ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
อาหารในชุมชน “กิจกรรมอาหารข้ามรั้ว” การจัดทำ “เมนูอาหารท้องถิ่น” และประโยชน์ที่ได้รับจากอาหาร
ท้องถิ่น การจัดหลักสูตรอบรมการพัฒนาอาหารท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในการถนอม

อาหารท้องถิ ่น การพัฒนาศักยภาพกลุ ่มร้านค้า
ชุมชนในหมู่บ้าน 

           การส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนในแปลง
เกษตรของประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำคู้  ทำให้มีแปลง
ตัวอย่างในชุมชน จำนวน 20 แปลง ด้านการสร้าง
การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ในการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารและพัฒนาเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 จากการฟื้นฟูแหล่งอาหารในพื้นที่ต้นน้ำคู้
ทำให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู ้สนใจมาเรียนรู้

กระบวนการสร้างความมั่งคงทางอาหารของชมชนบ้านศรีเจริญ  ซึ่งชุมชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีฐานการเรียนรู้ 9 
ฐาน ได้แก่ 

1. ฐานการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เป็นพันธุ์ข้าวที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษและ
เป็นข้าวที่กำเนิดสายพันธุ์อยู่ที่จังหวัดเลยชื่อข้าวแดงเมืองเลยซึ่งมีความหอมมาก ปัจจุบันข้าวสายพันธุ์นี้จะหายไป
หมดจากจังหวัดเลยแล้ว แต่ยังมีการรักษาสายพันธุ์อยู่ที ่ศูนย์บ้านศรีเจริญแห่งเดียวเท่านั้น  ทีมวิจัยจึงได้จัด
นิทรรศการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

2. ฐานการเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูผักพ้ืนบ้านทีม่ีอยู่ในชุมชน เช่น ผักขี้นาค เหลืองบ่หล่น ป่องฟ้า ทีม
วิจัยเห็นว่าควรได้มีจุดที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผักพ้ืนบ้านที่จะขยายและยกระดับให้คนในชุมชนได้มีการเรียนรู้และ
สามารถสร้างรายได้จากการนำไปปรับใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน 

3. ฐานการเรียนรู้การทำอาหารแบบหลามทีมวิจัยเห็นพร้อมกันว่าการทำอาหารแบบหลามนี้
ปัจจุบันจะไม่ค่อยทำกันมากนักจึงต้องมีการทำนิทรรศการเพื่อให้คนในชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเด็กและ
เยาวชน 

4. ฐานการทำเมนูอาหารท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทีมวิจัยได้ช่วยกันคิดเมนูอาหารที่จะจัด
นิทรรศการให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอาหารท้องถิ่นให้เป็นที่สนใจของคนในชุมชนและชุมชนอื่นด้วยจึง ได้นำเอา
อาหาร 9 สูตรมาทำนิทรรศการเรียน 

5. ฐานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาหารท้องถิ่นศูนย์เรียนรู้บ้านศรีเจริญ เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการ
พัฒนาอาหารท้องถิน่ที่ออกตามฤดูกาลให้เป็นที่รู้จัก  

6. ฐานการจัดการน้ำอาหารท้องถิ่นและความมั่นคงทางด้านอาหารนั้นทีมวิจัยได้เห็นความสำคัญ
ของน้ำเป็นลำดับแรกอาหรท้องถิ่นบางอย่างถ้าขาดน้ำแทบจะไม่มีให้คนในชุมชนกินเลยจึงได้จัดการน้ำทั้งใน
ครัวเรือนและแหล่งธรรมชาติ 

7. ฐานพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาหารท้องถิ่นระดับครัวเรือนทีมวิจัยได้เห็นตรงกันว่าครัวเรือนที่มีการ
ทำสิ่งที่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวนั้นควรที่จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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8. ฐานการเรียนรู้เรืองสมุนไพรศูนย์บ้านศรีเจริญเป็นอีกแหล่งที ่พัฒนาอาหารท้องถิ ่นที ่เป็น
ประโยชน์ทางสมุนไพรทีมวิจัยได้ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการกินข้าวเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินปลาเป็น
อาหารจึงจัดนิทรรศการและมีการสร้างรายได้เสริมโดยการปลูกผักสมุนไพรฝาง รางจืด และมีการแปรรูปของ
ชุมชนเป็นสมุนพรขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย                         

9. ฐานการเรียนรู้เรื ่องการพึ่งตนเองทางด้านอาหารทีมวิจัยได้ตระหนัก เรื ่องการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อาหารท้องถิ่นแต่เรื่องของอาหารนั้นต้องมีการพ่ึงตนเองให้ได้ก่อนโดยได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนการทำให้พออยู่พอกินพอใช้ความม่ันคงทางอาหาร  
 ด้วยศักยภาพของชุมชนทำให้ได้ร่วมมือกับองค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (อพท.)พื้นที่เลย  
ดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพ/ความเป็นไปได้ และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ทำให้ได้โมเดลและเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เลยวังไสย์   

ชุมชนบ้านศรีเจริญ ได้ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคงด้านอาหารและด้าน
ทรัพยากรของชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างเศรษฐกิจฐานราก โครงการนี้ชี้ให้เห็นถึงพลังของการใช้ข้อมูลเล็ก ๆ จากอาหารในภาข้ าวไปสู่
การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้เห็น
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนท้องถิ่น   
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ผลงานวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
ประเด็นการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายจากกิจกรรมเหมืองแร่ทองคำ 
จังหวัดเลย ด้วยวิทยาศาสตร์ชุมชนพลเมือง 

จากปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายจากกิจกรรมเหมืองแร่ทองคำ ในอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เช่น สารหนูและไซยาไนด์ปนเปื้อนในน้ำผิวดิน ตะกอน และดินเพื่อการเกษตรและที่อยู่
อาศัย ทำให้ที่ดินตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำสาธารณะเสื่อมประโยชน์ ทำลายระบบนิเวศ
อันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นสภาพดั้งเดิมของพื้นที่ จนก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนใน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านนาหนองบง บ้านกกสะท้อน บ้านภูทับฟ้า บ้านห้วยผุก 
บ้านโนนผาพุงพัฒนา และบ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมิ
อาจหลีกเลี่ยง ประชาชน 6 หมู่บ้านจึงได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบทำ
การตรวจสอบ กำกับดูแล และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ  

ทั้งนี้ มีข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนับสิบครั้งพบว่าการประกอบกิจการของ
เหมืองแร่ทำให้เกิดสารไซยาไนด์ แคดเมียม สารหนู สารตะกั่ว แมงกานีส ซึ่งเป็นสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ (Thaipublica, 2013) นอกจากนี้ยังพบการรั่วไหลของน้ำเหมืองปนเปื้อนสารพิษดังกล่าวจากผนัง
บ่อกักเก็บกากแร่สู่ห้วยเหล็กอันเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชน ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงปนเปื้อนสารหนูและ
ไซยาไนด์จากกิจกรรมเหมืองแร่โดยตรง15 จนนำไปสู่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาลได้พิพากษาให้บริษัทเหมืองแร่จ่ายค่าชดเชยผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และให้
ฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษทั้งในเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียง แต่ปัจจุบันบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ผู้ประกอบการเหมืองแร่
ทองคำ จังหวัดเลย ได้ล้มละลายไปแล้ว และท้ิงพ้ืนที่ปนเปื้อนไว้โดยไม่ได้มีการฟื้นฟูแต่อย่างใด  

การดำเนินงานแก้ไขปัญหากรณีเหมืองแร่ทองคำพื้นที่จังหวัดเลย  
ราษฎร “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน” ได้ส่งตัวแทนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในวันที่ 29 

สิงหาคม 2562 กรณีขอให้ชะลอการสำรวจอนุญาตการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่ดินทำกินและสิทธิการถือ
ครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่ดิน ภบท.5 ในเขตป่าเสื่อมโทร โดยให้ราษฎรในพื้นที่ทำกินร่วมทำแผนที่
ที ่ดินกับหน่วยงานกรมป่าไม้ และให้ชี ้ขอบเขตที่ดินทำกินของแต่ละครอบครัว โดยแจ้งว่าเพื่อขออนุญาตใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ และต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน ซึ่งชาวบ้านมีความกังวลหลาย
ประการในการปฏิบัติการที่เร่งรัดของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ และเกรงว่าจะนำไปสู่การยึดที่ดินทำกินของราษฎร จึ ง
ขอให้ชะลอการดำเนินการของกรมป่าไม้ไว้ก่อน และให้หน่วยงานเร่งทำความเข้าใจกับราษฎรเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมภายใต้เงื่อนไขที่ดินเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง16 

 
15 ข้อมูลจากการสำรวจโดยคณะวจิัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
16 สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายเร่ือง การดำเนนิการแก้ไขปัญหากรณีเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดเลย 
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จากนั้นวันที่ 23 มกราคม 2563 ราษฎรกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ได้ยื่นหนังสือขอคัดค้านแผนฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับเรื่อง พร้อมด้วย
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย นายอำเภอวังสะพุง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวต้องการเข้า
ไปมีส่วนร่วมกับร่างแผนฟ้ืนฟูฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้แนะนำให้กลุ่มชาวบ้านร่างข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
แล้วนำมาหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 
หมู่บ้าน ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อขอเสนอรายชื่อกรรมการจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองแร่ทองค ำ
จังหวัดเลย รวมถึงขอให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในและรอบบริเวณเหมืองแร่
ทองคำ และขอให้ยุติโครกงารทำโรงงานยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่เหมืองแร่ทองคำ  

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ผ่านปลัดกระทรวงฯ ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีเหมืองแร่
ทองคำในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานกรณีเหมืองแร่ทองคำและโครงการฯ โดยอ้างอิงถึง
ราษฎร “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน” ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงเหมืองแร่ทำคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด และได้รับผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตจากการ
ทำเหมืองแร่ มีข้อกังวลเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่ทองคำดังกล่าว ซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ . 2556 
และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 ให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำตั้งแต่ 1 
มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ประสงค์เข้าร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอน
การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองแร่ทองคำ 
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และแผนการฟื้นฟูพื้นที่
ของภาคประชาชน เข้าเป็นแผนเดียวกัน พร้อมกับเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูเหมืองแร่โดยขอให้จัดทำโครงการวิจัย 2 
โครงการ ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งจัหงวัดเลย
และส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้รับทราบปัญหาและอยู่ระหว่างการดำเนินการ่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นอกจากนี้ส่วนราชการจังหวัดเลยได้ร่วมกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จัดเวทีพัฒนาการแผนการ
ฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ซึ่งปิดเหมืองมากว่า 5 ปี ในวันที่ 19 
กันยายน 2563 โดยส่วนราชการต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
สำนักงานสาธรณะสุขจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการ นักกฎหมาย 
สื่อมวลชน และประชาชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมเวที เพ่ือนำเสนอแนวทางการ
ฟ้ืนฟูและนำเสนอร่างแผนความคิดแนวทางการฟ้ืนฟูการปนเปื้อนของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ (ไทยเอ็นจีโอ
, 2019) ซึ่งต่อมาชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ได้เริ ่มจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำฉบับภาค
ประชาชน เพื ่อเป็นกรอบคิดริเริ ่มในการเชิญชวนภาคประชาชนและหน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องเข้ามา
ปรึกษาหารือและผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำในอนาคต  

ในช่วงเวลาเดียวกันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมควบคุมมลพิษ (Asante-Duah, 
1996 และ US.DOE, 1994) ได้พยายามจัดทำแผนและเสนอแผนการฟื้นฟูการปนเปื้อนบริเวณในและรอบเหมือง
แร่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด แต่กลับละเลยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ไทยเอ็นจีโอ , 2019) อีกทั้ง
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แผนการฟื้นฟูของทั้ง 2 หน่วยยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสากล ไม่มีงานวิจัยรองรับ และไม่
สอดคล้องกับความต้องการประชาชน17  

ด้วยเหตุนี้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน และภาคประชาสังคม จึงขอให้คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร จัดทำแผนและศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายจากกิจกรรมเหมืองแร่ทองคำ 
จังหวัดเลย ด้วยวิทยาศาสตร์ชุมชนพลเมืองทั้งในและบริเวณโดยรอบ เพ่ือให้ได้แผนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ปนเปื้อนสากล และมีงานวิจัยเป็นฐานการพัฒนาให้การฟื้นฟูสัมฤทธิผล โดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ชุมชน
พลเมือง (Community Citizen Science) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของชุมชนและนักวิจัยอาชีพ เพื่อตอบโจทย์
วิจัยของชุมชน เพ่ือชุมชน โดยสร้างการเรียนรู้และความเข้มแข็งให้ชุมชน (ตามนิยามขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

โครงการวิจัยนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงให้เห็นบทบาทที่สำคัญมากของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนทางวิชาการโดยนักวิจัยอาชีพ มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้  

1. สำรวจการปนเปื้อนในเหมืองทองคำจังหวัดเลย อันประกอบด้วย บริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ และ กองแร่
และหินทิ้งในเหมือง ซ่ึงเน้นไปที่การปนเปื้อนของมลพิษหลัก คือ สารหนู แคดเมียม แมงกานิส และไซยาไนด์ โดย
อาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ชุมชนพลเมือง  

2. สำรวจการแพร่กระจายของสารหนู แคดเมียม แมงกานิส และไซยาไนด์ ในพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่
อาศัยรอบเหมืองทองคำ จังหวัดเลย โดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ชุมชนพลเมือง  

3. พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีเพ่ือพ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนสารหนู แคดเมียม แมงกานิส และไซยาไนด์ ในพ้ืนที่
เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย โดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ชุมชนพลเมือง และฝึกหัดชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ
เป็นนักวิจัยชุมชนที่ทำการฟ้ืนฟูด้วยตนเองได้เพ่ือการฟ้ืนฟูที่ยั่งยืน  

4. พัฒนาแผน แนวทาง และประเมินงบประมาณในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายจากกิจกรรม
เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย ด้วยวิทยาศาสตร์ชุมชนพลเมืองอย่างเต็มรูปแบบ 
  

กรอบการฟื้นฟูตาม CERCLA และ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การวางแผนการฟื้นฟูของ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมควบคุมมลพิษ (Asante-Duah, 1996 และ US.DOE, 1994) 
จึงไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนสากล และมีโอกาสในการประสบความสำเร็จต่ำ ดังที่เกิดปัญหา
ในกรณีการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ปนเปื้อนตะกั่วที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการฟื้นฟูโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยมี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ร่วมโครงการ และใช้งบไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท  แต่ก็ยังไม่
ประสบความสำเร็จจนต้องของบเพิ่มอีกกว่า 200 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย
จากกิจกรรมเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย ประสบความสำเร็จตามที่ประชาชนต้องการโดยประหยัดงบประมาณ
ที ่ส ุด จ ึงจำเป็นต้องดำเนินการตามหลักการฟื ้นฟูพื ้นที ่ปนเปื ้อนอันตรายสากล หรือ Comprehensive 

 
17 ข้อเสนอโครงการ  การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายจากกิจกรรมเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย ด้วยวิทยาศาสตร์ชุมชนพลเมือง . สถาน
ความเป็นเลิศเพื่อความย่ังยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม และหน่วยวิจัยเชิงบูรณาการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) อันเป็นกฎหมายและแนวทางทาง
เทคนิคที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ฟื้นฟูพื้นที่จนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายพันพื้นที่ กรอบการจัดการพื้นที่
ปนเปื้อนตาม CERCLA ถูกวางเป็น 4 ขั้นตอนหลัก อันประกอบด้วย 

(1) การค้นพบพ้ืนที่ปนเปื้อน   
(2) การประเมินและตรวจสอบพื้นท่ีปนเปื้อนเบื้องต้น  
(3) การสืบสวนเพื่อการฟื้นฟูการปนเปื้อน และการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟู  
(4) การดำเนินการออกแบบการฟ้ืนฟูและการดำเนินการฟ้ืนฟู  
นอกเหนือจากหลักการทางเทคนิควิชาการแล้ว กรอบการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแบบ CERCLA ยังเปิดพื้นที่

ให้ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟู ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของระบบการฟื้นฟู
พื้นที่ปนเปื้อนในนานาประเทศ ในสหรัฐอเมริกามีการออกแนวปฏิบัติในการจัดทำ “แผนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการฟ้ืนฟูส ิ ่งแวดล้อม (Community Involvement Plan - CIP)” ซึ ่งเป็นการวางแนวทางการฟื ้นฟูเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการและความห่วงกังวลของประชาชน การวางแผนที่ดีจะทำให้ชุมชนที่ได้รั บผลกระทบได้
เข้าใจช่องทางการมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับในตลอดกระบวนการฟ้ืนฟู 

องค์ประกอบของแผนการมีส่วนร่วมฯ ประกอบด้วย  
1. ลักษณะของพื้นที่: ประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้อง ประเภทและขอบเขตการปนเปื้อน ความเสี่ยงต่อ

สุขภาพ การรับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่น่าห่วงกังวลโดยทั่วไปหรือกับบางพ้ืนที่  
2. ลักษณะของชุมชน: ข้อมูลประชากร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น ลักษณะวิถีชีวิต

ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรม ธรรมเนียม และคุณค่าของชุมชนนั้น ๆ ยึดถือ  
3. ความต้องการและข้อสงสัยที่สำคัญของชุมชน รวมทั้งความคาดหวังและความต้องการการสนับสนุนที่

เฉพาะเจาะจงในแต่ละชุมชน เช่น ต้องการล่ามแปล  
4. แนวทางการสนับสนุนความรู้ความเข้าใจทางเทคนิควิชาการ  
5. กิจกรรมหรือการทำงานของหน่วยงานรัฐในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

แต่ละข้ันตอน: อธิบายเป้าหมายและเจตนาของกิจกรรม มีตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการทำงาน และวิธีการในการ
ทำให้ความเห็นของชุมชนถูกนำไปพิจารณาในกระบวนการฟ้ืนฟู  

6. การสนับสนุนอื ่น ๆ ของรัฐ เช ่น การสร้างกลุ ่มให้คำปรึกษาแก่ชุมชน ซึ ่งอาจเป็นในรูปของ
คณะกรรมการ หรือทีมทำงาน ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ นอกจากนี้หน่วยงาน
รัฐควรจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก หรือวิธีการระงับข้อพิพาทในการประชุม การแปลเอกสารในภาษาต่าง ๆ การ
แนะนำการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้สมาชิกชุมชนสามารถมีงานมีรายได้จากการฟื้นฟู หรือสนับสนุนชุมชนในการ
ถกเถียงแลกเปลี่ยน และพิจารณาทางเลือกในการนำพื้นท่ีปนเปื้อนหลังจากฟ้ืนฟูแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

7. การพิจารณาผลตอบรับหรือความเห็นจากชุมชนในร่างแผนการมีส่วนร่วมฯ และกลไกที่จะใช้ในการรับ
ฟังและพิจารณาข้อเสนอแนะของชุมชนก่อนประกาศแผนนั้นจริง  

8. การประเมินแผนการมีส่วนร่วมฯ เช่น ตารางเวลาสำหรับการอัพเดทหรือปรับปรุงแผน 
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ภาพรวมการปนเปื้อนสารอันตรายในพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยรอบเหมืองทองคำ จังหวัดเลย  
1. การปนเปื้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
คณะวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 5 ครั้ง ตามการร้องขอของหน่วยงานต่าง ๆ และได้ส่งตัวอย่างจาก

การเก็บตัวอย่างทุกครั้งไปทำการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและประกันคุณภาพ 
(Accredited 3rd-party Laboratory Service) ซึ่งทำการวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน พบว่า 
 (1) ค่าการปนเปื้อนสารหนูตามธรรมชาติ พบว่าความเข้มข้นของสารหนูในตะกอนท้องน้ำจากต้นน้ำของ
ห้วยฮวยและห้วยผุก ไกลจากเหมืองมีค่าเท่ากับ 7.25-15.62 มก./กก. (mg/kg)  โดยค่ามาตรฐานของสารหนูใน
ตะกอนท้องน้ำคือ 10 มก./กก. (ตามร่างประกาศของกรมควบคุมมลพิษ) ตีความได้ว่าต้นน้ำของทั้ง 2 ห้วยนี้ไม่ได้
ปนเปื้อนสารหนูเกิดค่ามาตรฐานมากนัก ในทางตรงกันข้ามดินที่เก็บมาจากภูเหล็กมีค่าสารหนูปนเปื้อนสูงถึง 
189.20 มก./กก. (โดยรายงานเป็นค่า 95% UCL จาก n = 5 ตัวอย่าง) ชี้ว่าภูเหล็กมีการปนเปื้อนสารหนูตาม
ธรรมชาติมากกว่าบริเวณต้นน้ำของห้วยหฮวยและห้วยผุกอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนสารหนู
ในดิน = 3.9 มก./กก. (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน) 

 
การกระจายตัวของจุดเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1 (จุดสีดำ) 

 

 (2) การปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่เกษตรกรรม และตะกอนท้องน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ใกล้เหมือง โดย
อ้างอิงการเก็บตัวอย่างครั้งแรก เมื่อทำการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้ำจากสถานีต้นน้ำไล่ลงมาถึงสถานีท้ายน้ำของ
เหมือง (ประมาณ 3-5 สถานีต่อห้วย) ตามแนวห้วยนายาว ห้วยเหล็ก และห้วยนาดินดำ พบการปนเปื้อนสารหนูใน
ตะกอนท้องน้ำตั้งแต่ 29.92-59.09 mg/kg (95% UCL n = 3-4 ตัวอย่างต่อสถานีเก็บตัวอย่าง) นั่นคือพบการ
ปนเปื้อนสารหนูสูงขึ้นกว่าต้นน้ำห้วยฮวยและห้วยผุกประมาณ 4 เท่า ทำให้ตั้ งสมมติฐานได้ว่ากิจกรรมเหมืองแร่มี
ส่วนทำให้เกิดการปนเปื้อนสารหนูในห้วยเหล่านี้มากขึ้นเมื่อลำห้วยไหลผ่านบริเวณเหมืองแร่ นอกจากนี้จากการ
เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียงลำห้วยตามสถานีเก็บตัวอย่างของลำห้วย พบว่าการปนเปื้อนสารหนู
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ในพื้นที่เกษตรกรรมข้างลำห้วยความเข้มข้นใกล้เคียงกับการปนเปื้อนสารหนูในตะกอนในลำห้วย แสดงให้เห็นว่า
การใช้น้ำจากลำห้วยไปทำการเกษตรทำให้เกิดการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่เกษตรกรรมด้วย ซึ่ งอาจนำมาสู่การ
ปนเปื้อนสารหนูสู่ห่วงโซ่อาหาร ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อสุขภาพอันจะทำการประเมินต่อไป  

(3) การปนเปื้อนสารหนูความเข้มข้นสูงมากในตะกอนสีแดงบริเวณห้วยเหล็กและนาดินดำ จากทุกสถานี
จากการเก็บตัวอย่างครั้งแรกพบการปนเปื้อนสารหนูสูงที่สุดในตะกอนสีแดงเหมือนสนิมเหล็กบริเวณห้วยเหล็กและ
นาดินดำ โดยปนเปื้อนสารหนูสูงถึง 2,584 มก./กก. ในตะกอนแดงบริเวณห้วยเหล็ก และ 277 มก./กก. ในตะกอน
แดงบริเวณนาดินดำ ทั้ง 2 บริเวณนี้น่าจะเป็นแหล่งกำเนิดการแพร่กระจายของสารหนูสู่ที่ระบบนิเวศแหล่งน้ำและ
พื้นที่เกษตรกรรมข้างเคียง อนึ่ง ไม่พบตะกอนแดงที่มีสารหนูปนเปื้อนสูงดังกล่าว ณ สถานีอื ่น  ๆ ในการเก็บ
ตัวอย่างครั้งนี้ 

 
(a) ตะกอนแดงบริเวณห้วยเหล็ก และ (b) ตะกอนแดงนาดินดำ 

 

ทั้งนี้ตะกอนแดงปนเปื้อนสารหนูสูงนี้ไม่น่าจะเป็นการปนเปื้อนที่เกิดจากธรรมชาติ แต่อาจตั้งสมมติฐานได้ว่าเกิด
จากกิจกรรมเหมืองแร่ เนื่องจากตะกอนแดงบริเวณนาดินดำถูกปล่อยออกมาจากท่อดำที่ต่อออกมาจากเหมืองแร่ 
ในขณะที่ดินใต้ตะกอนแดงบริเวณดังกล่าวเป็นสีดำแสดงว่าตะกอนแดงถูกปล่อยออกมากองสะสมบริเวณนาดินดำ 
ในทำนองเดียวกันบริเวณห้วยเหล็กก็พบชั้นตะกอนแดงทับถมบนตะกอนสีดำ-น้ำตาลตามธรรมชาติ แม้ว่าภูเหล็กที่
อยู่ติดกับห้วยเหล็กจะพบการปนเปื้อนสารหนูสูงถึง 189.20 มก./กก. (โดยรายงานเป็นค่า 95% UCL จาก n = 5 
ตัวอย่าง) แต่การชะละลายของดินภูเขาปนเปื้อนสารหนูจากห้วยเหล็กไม่น่าจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนในตะกอน
แดงในห้วยเหล็กสูงถึง 2,584 มก./กก. ได้ มีความเป็นไปไดม้ากกว่าที่ตะกอนแดงปนเปื้อนสารหนูจะรั่วไหลออกมา
จากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ติดกับห้วยเหล็ก ด้วยงานวิจัยของ Assawincharoenkij et al (2017) รายงานว่าบ่อกักเก็บ
กากแร่ของเหมืองดังกล่าวกักเก็บกากแร่ที่มีสารหนูปนเปื้อนสูงถึง 2,870 มก./กก. และเป็นหางแร่สีแดงบริเวณ
ด้านล่างของบ่อ ซึ่งพบการปนเปื้อนสารหนูใกล้เคียงกับตะกอนสีแดงในห้วยเหล็ก  

นอกจากนี้เมื่อประเมินลักษณะทางเคมีของสารหนูจากตะกอน ว่าเป็นสารหนูประเภท Arsenate (As V) 
หรือ Arsenite (III) พบว่าสารหนูในตะกอนแดงในห้วยเหล็ก และจากท่อบริเวณนาดินดำมีลักษณะทางเคมีต่างจาก
สารหนูตามธรรมชาติในตะกอนท้องน้ำของบริเวณต้นน้ำ ยกตัวอย่างเช่น สารหนูในตะกอนจากบริเวณห้วยผุก (PC 
Sed4/1) จะพบ As V และ As III อย่างละประมาณร้อยละ 50 และไม่พบสารหนูอินทรีย์ แต่ตะกอนแดงจากห้วย
เหล็ก และจากนาดินดำ พบว่าเป็น As III ร้อยละ 90 และเป็น As-Org ประมาณรอ้ยละ 10 แสดงว่าเป็นตะกอนที่
อยู่ในบ่อหมัก เช่น บ่อกักเก็บกากแร่ซึ่งมีอากาศจำกัด ทำให้สารหนูเปลี่ยนจาก As V ซึ่งพบตามผิวดินหรือตะกอน
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ท้องน้ำไปเป็น As III ทั้งหมด ทำให้สันนิษฐานได้ว่าสารหนูดังกล่าวน่าจะมาจากกิจกรรมเหมืองแร่มากกว่าเป็นสาร
หนูตามธรรมชาติจากภูเหล็ก ซึ่งเป็นสารหนู As V ทั้งร้อยละ 100 

(4) การรั่วไหลของน้ำเหมืองจากผนังบ่อกักเก็บกากแร่หลักฐานจากการปนเปื้อนสารหนูและไซยาไนด์ เมื่อ
คณะวิจัยสอบถามประชาชนถึงบริเวณที่อาจจะเกิดการรั่วไหลของหางแร่หรือน้ำเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่สู่ห้วย
เหล็ก ประชาชนได้แสดงรูปให้ดูว่าเคยเกิดการรั่วไหลของน้ำเหมืองและตะกอนแดงจากผนักบ่อกักเก็บกากแร่
บริเวณ Station 1 แต่เหมืองได้อุดดินเข้าไปปิดรอยรั่วดังกล่าวแล้วถึง 4-5 ครั้ง เพ่ือหยุดการรั่วไหล คณะวิจัยจึงได้
เก็บตัวอย่างที่เคยเกิดการรั่วไหลในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 5 ร่วมกับการเก็บตัวอย่าง Station 2, 3, 4 บริเวณห้วย
เหล็ก จากการเข้าไปดูพื้นที่บริเวณ Station 1 ในปัจจุบันพบตะกอนสีแดงลอยอยู่บนผิวน้ำบางส่วน แต่ไม่มาก
เท่ากับตะกอนสีแดง แต่น้ำบริเวณดังกล่าวมีสีดำและมีกลิ่นเหม็น 

 
การรั่วไหลของน้ำเหมืองและตะกอนแดงเหมือนตะกอนปนเปื้อนสารหนูสูงท่ีตรวจพบในห้วยเหล็ก (ปี 2552)  

โดยรั่วไหลออกมาจากผนังบ่อกักเก็บกากแร่บริเวณ Station 1 ท่ีอยูต่ิดกับห้วยเหล็ก 
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(a) จุดเก็บตัวอย่างรอบที่ 5, (b) สภาพปัจจุบันของบริเวณที่ชาวบ้านช้ีว่าเคยเกดิน้ำเหมืองไหลซมึออกมา 
และ (c) ตะกอนแดงลอยท่ีผิวหน้าของน้ำเสียสดีำและมีกลิ่นเหม็นในบ่อลึกประมาณ 1.5 เมตร 

 

(5) การปนเปื้อนสารหนูความเข้มข้นสูงในดินถมที่ชุมชนได้จากเหมือง โดยอ้างถึงการเก็บตัวอย่างในรอบที่
สอง นอกจากการปนเปื้อนสารหนูความเข้มข้นสูงมาก ๆ บริเวณห้วยเหล็กและนาดินดำแล้ว ยังพบการปนเปื้อน
สารหนูสูงถึง 2,353.35 มก./กก. (95% UCL สำหรับ n = 6 ตัวอย่าง) บริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับดิน
ถมมาจากเหมือง ในขณะที่ดินเดิมของชุมชนนั้นมีสารหนูปนเปื้อนตามธรรมชาติเพียง 4.92 มก./กก. (95% UCL 
สำหรับ n = 4 ตัวอย่าง) การสร้างที่อยู่อาศัยบนดินถมปนเปื้อนสารหนูทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุ ขภาพจากการ
ได้รับสัมผัสสารหนูผ่านการสัมผัสทางผิวหนัง การหายใจ การปนเปื้อนสารหนูผ่านพืชผักที่ปลูกในดินถมปนเปื้อน
ดังกล่าว  

(6) การปนเปื้อนสารหนูในปลาและผลกระทบ โดยอ้างถึงการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 (ประมาณ 3 ปีหลังเหมืองหยุดดำเนินการ) พบการปนเปื้อนสารหนูในส่วนต่าง ๆ (เนื้อ พุง เหงือก ไส้ ตับ 
ไต) ของปลาชนิดต่าง เช่น ปลาไหล ปลายี่สก ที่จับมาจากห้วยเหล็ก ส่วนความเข้มข้นจำแนกตามลักษณะทางเคมี
ของสารหนู โดยอ้างอิงค่ามาตรฐานของประเทศออสเตรเลียที่กำหนดให้สารหนูอนินทรีย์ (As III + As V) รวมกัน
ไม่เกิน 2 มก./กก. ซึ่งชุมชนใช้ไส้ปลาในการประกอบอาหาร เช่น ห่อหมก แต่หากพิจารณาจากมาตรฐานการ
ปนเปื้อนสารหนูในอาหารประเทศจีน (ปี 2005) กำหนดให้สารหนูอนินทรีย์ปนเปื้อนในปลาได้ไม่เกิน 0.1 มก./กก. 
พบว่าสารหนูในพุงปลา ตับ ไต ไส้ และไข่ปลา จะเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยของประเทศจีน ทำให้อาจเกิด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคปลาดังกล่าวเกินค่าที่ยอมรับได้  
ในทางตรงกันข้าม โดยอ้างถึงการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 (ประมาณ 5 ปีหลังเหมืองหยุด
ดำเนินการ) คณะวิจัยได้เก็บตัวอย่างปลายี่สกตัวเล็ก ปลาช่อน และปลาไหล พบว่า ไส้ปลาดังกล่าวมีสารหนู
ปนเปื้อน 1.35, 0.52, และ 0.22 มก./กก. ตามลำดับ แสดงว่าการสะสมของสารหนูในไส้ปลามีแนวโน้มลดลง และ
ผ่านค่ามาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย ส่วนปูปนเปื้อนสารหนู 1.68 มก./กก. ต่ำกว่าค่ามาตรฐานของประเทศ
ออสเตรเลียเช่นกัน อย่างไรก็ดีค่าการปนเปื้อนดังกล่าวยังสูงกว่า 0.1 มก./กก. ตามมาตรฐานการปนเปื้อนสารหนู
ในอาหารประเทศจีน (ปี 2005)  
 (7) การปนเปื้อนสารหนูในพืชผักและข้าว และผลกระทบ มีการปนเปื้อนสารหนูในส่วนต่าง ๆ ของข้าวที่
ปลูกในนาใกล้เคียงลำห้วยต่าง ๆ รอบเหมืองทองคำ จังหวัดเลย ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนสารหนู ในข้าวตาม
มาตรฐานของ European Commission คือ 0.2 มก./กก. สำหรับข้าวขาว และ 0.1 มก./กก. สำหรับอาหารเด็ก 
โดยข้าวที่ปลูกบริเวณห้วยลิ้นควายและห้วยเหล็ก ปนเปื้อนสารหนูประมาณค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ (0.2 มก./กก.) ซึ่ง
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สูงเกินอาหารสำหรับเด็ก อนึ่ง พึงสังเกตว่ายิ่งการปนเปื้อนในดินในนาสูงยิ่งเกิดการถ่ายเทสารหนูไปสู่รากและเมล็ด
ข้าวได้สูงขึ้น  

ทั้งนี้ พบว่าพืชอาหาร เช่น ผักหนาม ผักกูด ผักบุ้ง ใบบัวบก มีค่าสารหนูปนเปื้อนในส่วนที่ใช้ทำอาหาร
เกิน 2 มก./กก. (ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529)) ในทำนองเดียวกันตรวจ
พบการปนเปื้อนสารหนูในผักชีและใบกะเพราที่ปลูกในดินถมที่ได้มาจากเหมืองเกิน 2 มก./กก.ไปมาก ขณะที่พืชที่
ปลูกบนภูเหล็กและดินเดิมของบ้านเรือนที่ไม่ได้รับดินถมจากเหมืองไม่พบการสะสมของสารหนูในพืชอาหารเกินค่า
มาตรฐาน ส่วนสารหนูในพืชอาหารพบสารหนูในรูป As III และ As V เกิน 2 มก./กก.ในทุกกรณี แสดงว่ามีสาร
หนูอนินทรีย์อันตรายเกินค่ามาตรฐาน  

2. การประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารหนูในสิ่งแวดล้อม  
จากการปนเปื้อนสารหนูในตะกอน น้ำ ปลา พืชผัก และข้าว สามารถประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัส

สารหนูทางการบริโภคปลา ผัก และข้าว ของคนที่ใช้ชีวิตในสภาวะที่ปนเปื้อนดังกล่าวได้ สำหรับความเสี่ยงแบบที่
ไม่ใช่มะเร็งจะประเมินจากค่า Hazard Index (HI) (ดัชนีชี้วัดความอันตราย) คือผลรวมของค่า Hazard Quotient 
(HQ) ของสารอันตรายต่างๆที่มนุษย์รับเข้าไปแล้วทำให้เกิดความอันตรายลักษณะเดียวกันต่ออวัยวะชนิดเดียวกัน 
โดยก่อนที่จะคำนวณค่า HQ ต้องประมาณค่าปริมาณสารพิษที่รับอย่างต่อเนื่อง และนำค่า CDI เปรียบเทียบกับค่า
อ้างอิงความเป็นพิษในหน่วย mg/kg/day สำหรับ RfD ของสารหนู หากค่า HI มากกว่า 1 แปลว่ามีความเสี่ยงที่มี
นัยสำคัญชี้นำไปในทางที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพ และอาจต้องทำการประเมินโดยละเอียดหรือกำหนด
มาตรการจัดการลดความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงแบบที่เป็นมะเร็งนั้นจะประเมินจากค่า Excess Cancer Risk 
(ECR) ค่าความเสี่ยงจากมะเร็งที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน หากค่า ECR มากกว่า 1 ในล้านส่วน 
แปลว่ามีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญชี้นำไปในทางที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพ หากสารปนเปื้อนหลายชนิด
สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งที่อวัยวะเดียวกันต้องทำการคำนวณผลรวมของ ECR ของการได้รับสาร
ปนเปื้อนเหล่านั้น 

ในที่นี้ CDI จะคำนวณมาจากผลการตรวจวัดสารปนเปื้อนอาหารข้างต้น และค่าการได้รับสัมผัสสูงสุดที่
สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงการได้รับสัมผัสตลอดชีวิต โดยจะประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ใหญ่ (น้ำหนักเฉลี่ยผู้ใหญ่
ไทย = 63.11 กก) โดยใช้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่สุดสำหรับประเทศไทยเท่าที่ทำได้ ทั้งนี้การประเมินจะต อบ
คำถามว่าหากประชาชน (ผู้ใหญ่) บริโภคข้าว ผัก และปลา จากห้วยเหล็กเป็นประจำทุกวันจะเกิดความเสี่ยงเท่าใด
หากรับสัมผัสตาม RME ตลอด ผลการประเมินสรุปได้ว่าค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังสีเข้มขึ้น หนังด้านแข็ง
สูงเกินค่าที ่ยอมรับได้ไปถึง 65.5 เท่า ส่วนโอกาสการเกิดมะเร็งปอด ตับ ไต ม้าม กระเพาะปัสสาวะ สูงถึง 
2.95x10-2 โดยความเสี่ยงส่วนใหญ่มาจากการบริโภคผักปนเปื้อนสารหนู  
อนึ่ง การประเมินนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงแบบคร่าว ๆ สำหรับการบริโภคอาหารปนเปื้อนสารหนู ยังไม่ได้
ประเมินความเสี่ยงร่วมจากการสัมผัสตะกอนและน้ำในห้วย จะเห็นได้ว่าการปนเปื้อนสารหนูดังกล่าวทำให้เกิด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพชุมชนในระดับท่ีมิอาจยอมรับได้ 

3. การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค ERI และ TEM  
เทคน ิคธรณีฟ ิส ิกส ์ท ี ่ ใช ้ ในโครงการนี้  ค ือ Electrical Resistivity Imaging (ERI) และ Transient 

Electromagnetics (TEM) เป็นเทคนิคที่ไม่ต้องขุดเจาะใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือรั่วไหลของสาร
อันตรายได้ เพ่ือสืบสวนการรั่วไหลและชี้บริเวณท่ีน่าจะเกิดน้ำเหมืองรั่วไหล แตกต่างจากการติดตั้งบ่อเฝ้าระวังเพ่ือ
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การเฝ้าระวังความผิดปกติ เทคนิคนี้มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ หรือหลุมฝัง
กลบของเสียอันตราย 
เมื่อพบความผิดปกติจากการเฝ้าระวังของบ่อเฝ้าระวังรอบบ่อ จึงควรเดินหน้าสืบสวนการปนเปื้อนโดยเทคนิคธรณี
ฟิสิกส์ก่อนการเจาะสำรวจเพื่อยืนยันการปนเปื้อน ทั้งนี้เทคนิคธรณีฟิสิกส์ ใช้งานง่าย ประหยัด สะดวก ได้ผล
รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่การสำรวจได้มากกว่าการติดตั้งบ่อเฝ้าระวังมากนัก เมื่อพบบริเวณที่มีความผิดปกติ
จากการสำรวจทางเทคนิคธรณีฟิสิกส์แล้วจึงดำเนินการเจาะสำรวจเพื่อยืนยันในขั้นสุดท้ายต่อไป 

4. การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายโดยชุมชนตามหลักวิทยาศาสตร์ชุมชนพลเมือง  
ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษในประเทศไทยในหลายพื้นที่กำลังเป็นที่กังวลของชุมชนเกษตรกรและ

ประชาชนในบริเวณโดยรอบ อาทิ การปนเปื้อนของสารหนูที่มาจากกิจกรรมเหมืองแร่สู ่พื ้นที่เกษตรกรรม ใน
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการที่แหล่งกำเนิดของการปนเปื้อนแคดเมียม การ
จัดการนำสารพิษออกจากพ้ืนที่เกษตรกรรมให้อยู่ในระดับที่สามารถปลูกพืชอาหารได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ จึง
เป็นทางเลือกในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นเทคนิคฟื้นฟูที่ประชาชนหรือ
ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถทำการฟ้ืนฟูได้ด้วยตนเอง จะเป็นการฟื้นฟูที่ยั่งยืน ลดภาระหน่วยงานภาครัฐ และ
ชุมชนเองมีความเชื่อม่ันในผลการฟื้นฟูอีกด้วย  

1. การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนด้วยเทคนิคการปรับเสถียรดิน และการล้างดิน  
ในทางวิศวกรรมการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน เทคนิคการฟื้นฟูเพ่ือ 1) ให้สามารถใช้พื้นที่ปนเปื้อนทำการเกษตร

ได้แม้ว่าโลหะหนักจะยังคงอยู่ในดิน และ 2) กำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนออกจากดิน คือ เทคนิคการปรับเสถียรดิน 
และการล้างดิน  

เทคนิคการปรับเสถียรดิน เป็นใช้การผสมสารปรับเสถียรดินลงไปในดินที่ปนเปื้อนโลหะหนัก เพื่อทำ
ปฏิกิริยาดูดซับหรือเปลี่ยนรูปโลหะหนัก ทำให้โลหะหนักไม่สามารถถูกชะละลายออกมาจากดินได้ง่ายและไม่
สามารถถูกถ่ายเทสู่พืชได้ง่าย เป็นการลดการแพร่กระจายของโลหะหนักในดินและในพืช แม้จะยังมีโลหะหนักอยู่
ในดินก็ตาม วิธีนี้เหมาะสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ปนเปื้อนโลหะหนักไม่มากนัก หรือพื้นที่ที่ปนเปื้ อนโลหะหนักมาก 
แต่ต้องการเพาะปลูกในพื้นที่ระหว่างรอการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโดยการกำจัดโลหะหนักออกไปจากดิน 
(เช่น วิธีการล้างดิน) ในภายหลัง เทคนิคดังกล่าวคณะวิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมและมีแนวคิดที่จะนำอนุภาคเหล็ก
ประจุศูนย์มาใช้ในการเป็นตัวกลางในการปรับเสถียรดิน และล้างโลหะหนักที่ปนเปื้อนออกจากดิน กล่าวคือ 
อนุภาคเหล็กประจุศูนย์สามารถเป็นตัวตรึงโลหะหนักออกจากดินในลักษณะสารปรับเสถียรดิน โดยทำผสมดิน
ปนเปื้อนโลหะหนักเข้ากับน้ำและอนุภาคเหล็กประจุศูนย์ และกวนผสม จากนั้นใช้เครื่องกรองแบบสนามแม่เหล็ก
ถาวรแยกอนุภาคเหล็กประจุศูนย์ที่จับโลหะหนักไว้แล้วออกมาจากดิน ทำให้ได้ดินที่มีโลหะหนักคงค้างในระดับที่
ปลอดภัย สามารถปลูกพืชอาหาร เช่น ข้าวหรือถั่ว เป็นกระบวนการล้างดินที่ทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อนสามารถ
พัฒนาให้เข้ากับเครื่องจักรการเกษตรได้ 
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การใช้การปรับสภาพดินเพื่อลดการแพร่กระจายของโลหะหนักในดินและในพืช 

 

2. การพัฒนาเทคนิคการฟ้ืนฟูเพ่ือการฟ้ืนฟูดินปนเปื้อนโลหะหนักในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว  
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาและสาธิตการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ควบคู่กับเทคนิคการปรับเสถียรดิน

และการล้างดิน ในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เกษตรกรรม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็น
พ้ืนที่แรกเริ่ม เพ่ือเริ่มการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยนำอนุภาคเหล็กประจุศูนย์มา
ใช้ในการฟื้นฟูดิน ซ่ึงเป็นแนวคิดมาจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธี Hyperthermia โดยอนุภาคแม่เหล็กในมนุษย์ 
ทำให้ได้แนวคิดการดักจับแคดเมียมก่อนจะเข้าสู่ข้าว และเครื่องต้นแบบสำหรับล้างแคดเมียมออกจากดินด้วย
แม่เหล็ก ก่อนนำดินที่ผ่านการล้างแล้วไปใช้ในการเพาะปลูกอีกครั้ง เทคโนโลยีนี้เสนอกรอบแนวคิดการใช้อนุภาค
เหล็กประจุศูนย์เป็นสารปรับปรุงดินเพ่ือดักจับแคดเมียมที่ละลายออกมาจากดินก่อนที่จะเข้าสู่รากของข้าว เพ่ือให้
เกษตรกรในพื้นที่ปนเปื้อนสามารถปลูกข้าวได้ตามวิถีชีวิตเดิม เมื่อแคดเมียมละลายออกมาจากดินแล้วจะทำ
ปฏิกิริยาดูดซับเชิงซ้อนที่พื้นผิวของผงเหล็กอย่างเสถียร ไม่สามารถหลุดออกได้ง่าย จากนั้นจึงใช้แม่เหล็กดึงผง
เหล็กที่ดูดซับแคดเมียมออกมาจากดินได้ ผลการดำเนินการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถกำจัดแคดเมียม
ทั้งหมดได้ร้อยละ 78 และแคดเมียมรูปแบบที่เคลื่อนที่ไปสู่ต้นข้าวได้ง่ายได้ถึงร้อยละ 93 ลดการเคลื่อนที่ของ
แคดเมียมไปสู่ข้าวไดร้้อยละ 97 
 ต่อมาผู้วิจัยได้สาธิตการใช้งานในพ้ืนที่จริงเพ่ือฟ้ืนฟูการปนเปื้อนแคดเมียมในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว ที่อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งปนเปื้อนแคดเมียมมานานกว่าสิบปี และฝึกชาวบ้านให้เป็นนักวิจัยชุมชน ด้วยความที่
เทคโนโลยีนี้สามารถดำเนินการได้ ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน ทำให้ถูกนำมาเป็นต้นแบบในการวางแผนและฟ้ืนฟูการ
ปนเปื้อนสารอันตรายในพ้ืนที่เพาะปลูกของชุมชนรอบเหมืองทองคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษ กรณีศึกษาเหมืองแร่ทองคำภูทับ
ฟ้า อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทย นับเป็นปญัหาสำคัญท่ีกระทบต่อการ
เดินหน้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว และถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจกับความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาสุขภาพและปัญหาทางสังคมของชุมชนที่ตั้งอยู่ ในเขตอุตสาหกรรมและเขตเหมืองแร่ ตลอดจนแผนและ
มาตรการในการป้องกัน เยียวยาและฟ้ืนฟูของประเทศไทยว่ามีมาตราฐานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจริงหรือไม ่

ทั้งนี้ เหมืองแร่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกนำเสนอมาโดยตลอดว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้พุ่งทยานมากว่า 130 ปี18 เหมืองแร่ในช่วงแรกกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นเหมืองดีบุกและเหมือง
ตะกั่ว ก่อนที่จะกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่นที่มีแหล่งแร่ตามความต้องการของระบบตลาด อย่างไรก็ตาม ปัญหา
สำคัญของการทำเหมืองแร่ คือ การก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการ
เปลี่ยนภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ให้กลายเป็นขุมเหมือง บ่อกักเก็บแร่ โรงแต่งแรแ่ละที่ทิ้งกากหางแร่ มีการระเบิดภูเขา การ
เปลี่ยนเส้นทางน้ำ หรือการทำลายพื้นที่ป่า ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปนเปื้อนมลพิษแพร่กระจายใน
สิ่งแวดล้อมซึ่งกระทบโดยตรงต่อชุมชนในเขตเหมือง และเป็นปัญหาที่ประเทศไทยยังไม่มีรูปธรรมในการแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจน เช่น กรณีการปนเปื้อนสารหนูในดิน และแหล่งน้ำธรรมชาติ สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านล้มตาย น้ำมี
กลิ่นเหม็นจนไม่สามารถนำมาดื่มได้และชาวบ้านเริ่มมีอาการเจ็บป่วย รา่งกายออ่นแรง ตรวจพบสารตะกั่วในเลือด 
เป็นต้น 

 
18 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานการเหมืองแร่, ทศวรรษกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 121 ปี อุตสหกรรมเหมืองแร่ไทย.กรุงเทพฯ: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร่, 2555. 
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้นำเสนอกรอบนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ ซึ่ง  คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 255319 โดยกรอบดังกล่าวเสนอขึ้นมาจาการศึกษาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ระบุว่าการดำเนินกิจกรรมเหมืองแร่และกิจกรรมต่อเนื่อง นอกจาก
จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างดำเนินการแล้ว ยังปรากฏผลกระทบในระยะยาวต่อสังคมและ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นับว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ หรือการที่ภาครัฐต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาลแก่ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งต้นทุนบางส่วนที่ปรากฏในรูปความเสี่ยงของประชาชนในพ้ืนที่
ในการเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีต้นทุนทางสังคมอ่ืน ๆ ที ่เกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรมเหมือง
แร่ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้นทุนค่าบริหารจัดการ
ปัญหา ซึ่งหลายส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการของภาครัฐ หรือเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางสังคม 
เช่น การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือกระบวนการทางศาล เป็นต้น 

ในพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลย ซึ่งเป็นที่ปรากฏว่าเหมืองแร่ทองคำซึ่งเป็นแหล่งมลพิษที่ทำ
ให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักตามรายงานของกระทรวงสาธารณะสุข ระบุถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
และความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะการปนเปื้อนสารโลหะหนักในดิน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ตะกอน
หน้าดิน ในอากาศ ซึ่งค่อย ๆ ขยายการปนเปื้อนเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหาร และในร่างกายของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปนเปื้ออนสารหนูที่ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงมากขึ้น และพบประชาชนที่มีร่องรอยของโรคพิษสาร
หนู ขณะที่บนผิวดิน ตะกอนดิน และน้ำในลำห้วย ปรากฏว่ามีปนเปื้อนของสารหนูค่อนข้างสูง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีกรณีปัญหาความขัดแย้งอันนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีประชาชนในชุมชนและนักวิชาการบางส่วน โดยทั้ง
หน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ฟ้องคดีรวม 27คดี ในช่วง 10 ปีที่มีการดำเนินกิจการเหมืองแร่ ความรุนแรง
การทำร้ายร่างกายประชาชนที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นการปนเปื้อนทางสังคม ทำให้เห็นปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ความบูดเบี้ยวของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแร่ที่มีข้อห้ามในการทำเหมืองแร่ใน
พื้นที่ต้นน้ำ แต่เหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยก็สร้างและทำเหมือง ตลอดจนโรงงานแต่งแร่ที่อยู่บ นต้นน้ำ ด้าน
กฎหมายสิ ่งแวดล้อมที ่บังคับใช้ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้  ในด้านกลไกการรับมือและป้องกันความเสี่ยงในชีวิตและสุขภาพก็ไม่อาจจะป้องกันหรือปกป้อง
ประชาชนได ้นอกจากนี้ปัญหาการปนเปื้อนและความขัดแย้ง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยยัง
สะท้อนปัญหาความโปร่งใส แสดงถึงความซับซ้อนทางสังคมในพ้ืนที่ปนเปื้อนมลพิษได้อย่างชัดเจน 

หลักความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจำเป็นต้องนำมาพิจารณา ใน พ.ร.บ .ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 และฉบับปีจจุบัน พ.ศ. 2561 รวมทั้งแผนจัดการมลพิษ (พ.ศ. 2555-
2559) จะระบุหลักผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย แต่ขั้นตอนการดำเนินการกลับต้องให้ผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ยื่นฟ้อง 
ซึ่งแต่ละกรณีต้องใช้ระยะเวลานานหลายสิบปี จนผลกระทบรุนแรงและขยายวงกว้าง ขณะที่ผู ้ประกอบการ
ล้มละลายทำให้ภาครัฐต้องเข้ามาทำหน้าที่ฟ้ืนฟู อีกท้ังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูโดยงบประมาณสาธารณะ 

 
19 สรุปประเด็นและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ ครม. เรื่องกรอบนโยบายและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร่: 
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2- 
3.jsp?top_serl=223652&key_word=&owner_dep=%B7%CA&meet_date_dd=04&meet_date_mm=05&meet_date_yyyy=2553&do 
c_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2, 14 พฤศจิกายน 2562. 
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แต่ที่สำคัญมากว่านั้น คือ รัฐขาดยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษจากเหมืองแร่เป็นการเฉพาะ
และเข้าใจผลกระทบทุกมิติอย่างรอบด้าน  

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งที่ทำให้การฟื้นฟูไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงกับสภาพความเดือดร้อน คือ การขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ตั้งแต่การศึกษาผลกระทบก่อนการดำเนิน
กิจการ นอกจากนี้การลดทอนความสำคัญของการศึกษาผลกระทบทางสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ที่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบสังคมอันซับซ้อน กลายเป็นเรื่องการศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ การศึกษา
ความพึงพอใจเชิงปริมาณ แม้จะมีมิติวัฒนธรรม วิถีชีวิตการทำมาหากิน และความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันเน้นเรื่องความต้องการบริการของรัฐและเอกชนในเชิงสาธารณะ แต่ก็เป็นการศึกษาภาพ
กว้าง ขาดมิติเชิงลึก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการป้องกันหรือรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงได้ ทำให้แผนการฟ้ืนฟูทาง
สังคมออกมาในแนวทางการตั้งกองทุนหมู่บ้านรอบเหมือง กองทุนฟ้ืนฟูอาชีพฯ 

หลังจากศาลมีคำพิพากษาเป็นที่สุดให้ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่าใช้จ่าย
ของจำเลย (ผู้ก่อมลพิษ) ให้กลับสู่สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนดทั้งน้ำและดิน โดยให้
โจทก์มีส่วนร่วมในการทำแผนฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งต่อมาชุมชนที่ได้รับผลกระทบรอบเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า 
จังหวัดเลย ได้ร่วมกันยกร่างแผนการฟื้นฟูการปนเปื้อนฉบับประชาชนเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้อง  
สะท้อนความน่าสนใจของการให้นิยามความหมายของการฟื้นฟูที่ไม่จำกัดขอบเขตเฉพาะการจำกัดแหล่งกำเนิด
มลพิษและสารโลหะหนัก และการปรับภูมิทัศน์ แต่ยังหมายถึงการฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ถูกทำลายลง ด้วย
การฟื้นคืนความสัมพันธ์ที่แตกร้าวของคนในชุมชนไปพร้อมกับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความมั่นคง
ทางอาหาร และสุขภาพของคนในพื้นที่  ทั ้งนี ้กระบวนการสำคัญที่ปรากฏในแผนฟื้นฟูดังกล่าว คือ การให้
ความสำคัญกับการมีส่วนของชุมชนในทุกขั้นตอน และเสนอการใช้ความรู้ท้องถิ่นในการฟ้ืนฟูร่วมกับศาสตร์ด้านอ่ืน  
ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างนวัตกรรมทางสังคม เพื่อการฟ้ืนฟู
พื้นที่ปนเปื้อนโดยการพัฒนาร่วมความมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเปิดพื้นที่ให้ความรู้และเทคนิควิธีที่
หลากหลาย ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและมาตราการร่วมกันตั้งแต่
กระบวนการศึกษาผลกระทบกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการฟื้นฟู เพื่อจะสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงสามารถระบุความเสียหายและผลกระทบได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะก่อให้เกิดการวางแผนรับมือกับปัญหา 

ข้อเสนอของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ และความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ นับเป็นสิ่ง
สำคัญที่จะทำให้กระบวนการเยียวและฟื้นฟูการปนเปื้อนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อครอบคลุมและเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อมุ่งหมายให้เกิดการฟื้นฟูทั้งทางนิเวศวิทยาและสังคม โดยการสร้างความร่วมมือในการ
สร้างสรรค์ระบบนิเวศวิทยาทางสังคม กล่าวคือ การออกแบบความเคลื่อนไหวทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ปนเปื้อนให้กลับคืนมาสมบูรณ์หลากหลาย โดยเป็นผลมาจากปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่น
เชื่อมโยงกับภายนอก ด้วยการสร้างกระบวนการฟื้นฟูการปนเปื้อนที่เกิดจากความไว้วางใจจนสามารถลดความ
ขัดแย้ง เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมขอสาธารณชน มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการที่มีธรรมาภิ
บาล โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน อีกท้ังสามารถสร้างความเป็นธรรมและความยั่งยืนของระบบนิเวศ สุขภาพ 
เศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นให้สามารถกลับมาอาศัยพ่ึงพิงการบริการของระบบนิเวศได้ 

เป้าหมายของโครงการวิจัย  
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การวิจัยและพัฒนาที่มุ่งใช้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างรอบด้าน ตั้งแต่
การศึกษาผลกระทบก่อนการดำเนินกิจการกระทั่งการจัดทำแผนการฟ้ืนฟูการปนเปื้อนมลพิษ โดยอาศัย
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการวิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรมและบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
รวมทั้งประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมุ่งหวังจะได้นวัตกรรมทางสังคม 1 ชุดนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
เพ่ือสื่อสารต่อสาธารณะ และปรับปรุงพัฒนานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษของ
ประเทศไทย เพื ่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณะที่ภาครัฐต้องแบกรับจากการฟ้ืนฟูการปนเปื้อนที่
เกิดขึ้น และที่สำคัญคือสร้างเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน
ลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน และได้สื ่อเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อการเรียนรู้เรื่องการปนเปื้อนและการฟ้ืนฟูการปนเปื้อนมลพิษ สารคดี policy brief เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและตระหนักร่วมกันถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการฟ้ืนฟูผลกระทบจากการ
ปนเปือ้นที่เกิดข้ึน20 

แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน 
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเสริมสร้างกลไกทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลกระทบและ

แนวทางการฟ้ืนฟูพื้นที่ปนเปื้อนจากมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำให้สามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมและลด
ความขัดแย้งในการกำหนดนโยบาย โดยอาศัยความรู้ท้องถิ่นบูรณาการกับความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่
เพียงเทา่นั้นยังเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะ
ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย   
1. นวัตกรรมทางสังคมในการฟ้ืนฟูพื ้นที่ปนเปื้อนมลพิษจากกิจการเหมืองแร่ทองคำ เพื่อเป็นกรอบ

ความคิดในการเสนอเพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากการทำ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่  

2. แผนฟ้ืนฟูเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้าฉบับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและตั้งอยู่บนฐานชุดความรู้ที่
หลากหลายศาสตร์ อีกทั้งยังสร้างต้นแบบการพัฒนาแผนพื้นฟูอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และท้ายสุดคือ
เสริมสร้างการฟ้ืนฟูศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่นทั้งในมิติสิทธิมนุษยชนและศักยภาพของความรู้ท้องถิ่น 

เป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
กลุ่มที่ 1 ชุมชน  
1) ได้แนวทางการทำแผนฟ้ืนฟูผลกระทบจากการปนเปื้อนมลพิษที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่

เกิดข้ึนจริง ถูกต้องและครอบคลุมผลกระทบทุกมิติเสนอต่อหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
20 ข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษ กรณีศึกษาเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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2) นำไปใช้ในการพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมายการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ปนเปื้อนมลพิษจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

3) ชุมชนนำข้อมูลที ่ได้ไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรื ่องการฟ้ืนฟูการปนเปื้อนมลพิษ เพื ่อการติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการฟ้ืนฟูการปนเปื้อนที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต 

4) เป็นข้อมูลเสนอต่อภาครัฐเพื่อปรับปรุงกฎหมายแร่แห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจ 

5) ฟ้ืนคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยของชุมชนจากการกระบวนการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐ 
หนว่ยงานภาครัฐในที่นี้ หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการ หนว่ยงานที่

เกี ่ยวข้องกับป้องกันและการฟ้ืนฟู ตลอดจนหน่วยงานอื ่นที่มีหน้าที ่ดูและป้องกันสวัสดิภาพขั ้นพื ้นฐานของ
ประชาชน อาทิ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานควบคุมมลพิษ, กรม
ทรัพยากรธรณ,ี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานจังหวัด ตลอดจนสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

1. นำนวตกรรมที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายตลอดจนกรอบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟ้ืนฟูพื้นที่ปนเปื้อนและกฎหมายแร่แห่งชาติที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง ปกป้องชุมชนและสิ ่งแวดล้อม 
ตลอดจนฟืน้ฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
รวมทั้งกำหนดขอ้บังคับเพ่ือการปกป้องพ้ืนที่อ่อนไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงและขยายวงกว้าง 

2. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน และสร้างความไว้วางใจในการแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนมลพิษจากเหมืองแร่ทองคำ จนเกิดความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการฟ้ืนฟูการปนเปื้อนได้จริง
และมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อคำนวณแผนงบประมาณหรือ
กองทุนการประกันความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม จากภาคธุรกิจ/กิจการรัฐวิสาหกิจของรัฐ รวมทั้งนำไป
พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดกองทุนื้นฟูและเยียวยาที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคมเป็นหนึ่งในปัญหา
สำคัญ 

4. ผลการวิจัยสามารถนำไประกอบการประเมินต้นทุนที่แท้จริงของโครงการเทียบกับค่าภาคหลวงแร่ โดย
ผนวกรวมต้นทุนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงภัยทางสังคมเข้าไปในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 
เพ่ือลดภาระค่าใช้จา่ยสาธารณะที่รัฐและชุมชนจะต้องแบกรับ 

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ 
1. นำนวตกรรมที่ได้เป็นแนวทางในศึกษาผลกระทบก่อนดำเนินโครงการ ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดการ

วางแผนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือลดความรุนแรงลงได้  อีกทั้งยังใช้ในเป็นแนวทางการจัดทำแผนฟ้ืนฟู
อย่างรอบด้านทั้งก่อน ระหว่างและหลังสิ้นสุดกิจการที่สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง 

2. เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในเขตเหมืองและเขตอุตสาหกรรม และลดความแย้งง
ระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน21 
งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่ม

น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นการบูรณา
การงานวิจัย 3 โครงการเข้าด้วยกัน คือ การจัดการ
ลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายทางสังคมเพื่อความมั่นคง
ทางอาหารของช ุมชน (2558 -2559)  แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายทาง
สังคม (2560) และการสร้างศักยภาพของครัวเรือน
เพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กรณีศึกษา
บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (2559-2560) สองโครงการแรกครอบคลุมพ้ืนที่วิจัยเขตความรับผิดชอบ
เทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง หมู่บ้าน 32 หมู่บ้าน ประชากร 47,626 คน และครัวเรือน 
14,452 ครัวเรือน ส่วนโครงการหลังเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กบนภูเขาสูง พื้นที่ดูแลของเทศบาลตำบลศรีสองรัก มี
ประชากร 240 คน จาก 60 ครัวเรือน 

ข้อมูลจากโครงการแนวทางการจัดการลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พบว่า ลุ่มน้ำหมันเป็น
แม่น้ำสายหลักของชุมชนในพ้ืนที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีความยาวเพียง 65 กิโลเมตรไหลจากเหนือจรดใต้ 
แต่จากสภาพภูมิประเทศที่สูงชันทำให้ทิศทางการไหลไม่แน่นอนมีผลต่ออุทกศาสตร์ของลำน้ำทั้งในด้านการรับ
น้ำฝน การไหลของน้ำ การเก็บกัก และการกัดเซาะดินจากกระแสน้ำทำให้เกิดความแตกต่างทางกายภาพส่งผลให้
ลุ่มน้ำหมันต้องเผชิญทั้งน้ำท่วมและวิกฤติภัยแล้งในปีเดียวกัน อีกท้ังพ้ืนที่ยังมีความแตกต่างกันในเชิงนิเวศสูง และ
ความแตกต่างในเรื่องของการใช้ชีวิต นำมาสู่ความไม่เข้าใจเกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่บ้านต้นน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ เนื่องจากคนในพื้นที่ราบลุ่มต้องประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำป่าไหลบ่า ดินสไลด์ และยังได้รับ
ผลกระทบจากการทำการเกษตรของคนบนพื้นที่สูงที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่สูง
มาก ทำให้ระบบนิเวศของคนบนพื้นที่ราบลุ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง รวมถึงแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน
หายไป  

 
21 หนังสือ แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายทางสังคม 
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แนวทางการแก้ปัญหาของหมู่บ้านหนึ่งอาจไม่ใช่คำตอบของทุกหมู่บ้าน และการแก้ปัญหาเพียงหมู่บ้านใด
หมู่บ้านหนึ่งไม่สามารถฟ้ืนฟูผืนป่าทั้งระบบได้ โครงการวิจัยฯ จึงได้ดึงหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาร่วมในฐานะนักวิจัย 
ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เทศบาล อำเภอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่าน
ซ้ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา ร่วมแก้ปัญหาทั้งระบบนิเวศของลุ่มน้ำเพราะการฟื้นฟูทรัพยากรอาหาร ดิน น้ำ 
ป่า ไม่สามารถพัฒนาแบบแยกส่วนหรือทำงานวิจัยเชิงเดี่ยวได้  

การดำเนินงานวิจัยได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ของแต่ละหมู่บ้านโดยถือการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม หรือ Participatory Action Research เพื่อต้องการรู้ความต้องการในการแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน แล้ว
ทำการถอดบทเรียนเพื่อหาคำตอบของแต่ละหมู่บ้านว่าที่ผ่านมามีการจัดการน้ำอย่างไร มีการจัดการป่าอย่างไร 
และมีรูปแบบในการทำเกษตรอย่างไร เพื่อต้องการรู้ว่าเขาคิดและต้องการอะไร ปัญหาคืออะไร และทำไมถึงไม่
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงค่อยนำมาสู่การหาวิธีการแก้ปัญหา 

การวิจัยพบว่าตลอดระยะความยาวของลุ่มน้ำหมันล้วนประสบปัญหาด้านการจัดการน้ำในมิติต่าง ๆ โดยมี
สาเหตุหลักประกอบด้วย ประการแรก นโยบายและแผนงานหลักด้านการจัดการน้ำของท้องถิ่นขาดความเป็น
เอกภาพ ขาดความชัดเจน และขาดความครอบคลุมที่จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ประการที่สอง การ
จัดการน้ำที่ผ่านมา รัฐขาดมุมมองในมิติทางสังคมและขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำ ส่วนมากรัฐจะมุ่งแก้ปัญหา
ด้านการใช้เครื่องมือวิศวกรรม ประการที่สาม มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ จึง
เกิดความซ้ำซ้อนและเกิดปัญหาการติดต่อระหว่างหน่วยงานส่งผลทำให้การจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการ
จัดการของภาครัฐที่มุ่งเน้นปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะเรื่อง และเฉพาะพื้นที่ ซึ่งประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาด้านน้ำที่เผชิญอยู่ และประการที่สี่ หลายชุมชนขาดองค์ความรู้และศักยภาพในการจัดการน้ำและ
ใช้ที่ดินในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงทำลายระบบนิเวศ และขาดเวทีในการพูดคุยและสื่อสารปัญหาต่าง ๆ 
ในการจัดการน้ำทั้งระดับชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับชุมชนจึงเป็นเรื ่องสำคัญ สอง
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กระบวนการพัฒนาจะต้องเรียนรู้วิถีของชาวบ้าน และการแก้ปัญหาจะต้องไม่ได้เกิดจากพัฒนาในมิติเชิงเดี่ยว แต่
ต้องใช้ความรู้ในการจัดการ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เข้าใจฐานหรือวิถีชีวิตของชุมชน และการระดมความเห็น  

ข้อค้นพบจากงานวิจัยทำให้หน่วยงานภาคีในพื้นที่และ สกว. เล็งว่าควรมีการผลักดันให้เกิดการบริหาร
จัดการลุ่มน้ำหมันให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โครงการจึงได้ทำ “แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน” เร่งด่วน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัย สกว. เป็นฐานสำคัญในการพัฒนา
แผนฯ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำหมันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายทางสังคมเป็นการหาแนวทางแก้ไข 
โดยคำนึงถึงศักยภาพ ข้อจำกัดและความเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและ
เตรียมรับการพัฒนาด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ทั ้งด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนเป็นเมืองการ
ท่องเที่ยว และการเกษตร ภายใต้ข้อจำกัดของการพัฒนาและบริหารจัดการในแต่ละส่วนลุ่มน้ำ ยุทธศาสตร์การ
จัดการลุ่มน้ำหมันที่โครงการวิจัยฯ จัดทำขึ้นมีเป้าหมายเพ่ือฟ้ืนฟูและจัดการฐานทรัพยากรอาหาร (ดิน น้ำและป่า) 
ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ 1 : การวิจัยพื้นฐานและการจัดการความรู้ เพ่ือค้นหาองค์ความรู้การจัดการป่า การจัดการน้ำ 
การจัดการดินเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) ข้อมูลด้านภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ด้านการ
จัดการน้ำ รวมถึงปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที 3 : การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ (ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับวิทยาศาสตร์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการป่า การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

(พัฒนาแปลงเกษตร ส่งเสริมความรู้เกษตรปลอดภัย สร้างมาตรฐานท้องถิ่น ตลาดสีเขียวท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
ชุมชน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Sustainable development goals : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ “ผลงานวิจัย” นำ “การพัฒนา” ส่งผลให้คนใน

ท้องถิ่นเห็นคุณค่าของผลงานวิจัยว่าสามารถนำไปพัฒนาในพื้นที่ได้จริง หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ จึงนำ
ผลงานวิจัยไปปรับการวางแผนการทำงานในหน่วยงาน อาทิ อำเภอด่านซ้ายนำผลจากงานวิจัยไปใช้ในการเขียน
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาเชิงบูรณาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ 
คือ โครงการจัดการลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายสังคม วงเงินงบประมาณ 210,000,000 บาท โครงการเกษตรอินทรยี์
และเกษตรทางเลือก วงเงินงบประมาณ 60,000,000 บาท และโครงการการท่องเที ่ยวเชิงคุณภาพ วงเงิน
งบประมาณ 80,000,000 บาท 
 

ป่าภูหินเหล็กไฟกับการจัดการป่าเชิงวัฒนธรรม22 
ภูหินเหล็กไฟ เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาดินดำ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเมืองเลย และตำบลท่า

สวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีพื้นที่ประมาณ 3,985 ไร่ ภูหินเหล็กไฟตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ ำปวน ซึ่งเป็นลำน้ำ

 
22 รายงานโครงการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการธรรมชาตแิละระบบนิเวศป่าภูหินเหลก็ไฟ จังหวัดเลย” 
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สาขาของแม่น้ำเลย ในอดีตชาวบ้านได้พบหินที่มีลักษณะเหมือนเหล็ก และสามารถนามากระทบกันแล้วจะเกิด
ประกายไฟ ชาวบ้านจึงนำมาทำเป็นหินไฟเพื่อใช้ติดไฟในครัวเรือน โดยมีหมุ่ยที่ทำจาก ฝ้ายหรืองิ้ว มาเป็นเชื้อไฟ
เพ่ือจุดประกายไฟ แล้วนำไปก่อไฟใช้ในครัวเรือน ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาที่มีหินไฟ ว่า “ภูหินเหล็กไฟ”  

ป่าภูหินเหล็กไฟ เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นที่ป่า เป็นป่าโคก ป่า
เต็งรัง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าภูหินเหล็กไฟ เป็นเสมือน “ซุบเปอร์มาเก็ตของชุมชน” และเป็นแหล่งต้นน้ำลำ
ห้วยต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการอุปโภคและเพ่ือการเกษตรของชุมชน ก่อให้เกิดระบบนิเวศทางธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนที่ชุมชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ วิถีชีวิตของชาวบ้านจึงสัมพันธ์กับป่าอย่างแยกไม่ออก เพราะนอกจากได้
บริโภคในชุมชนแล้วยังนำไปขายเพ่ือสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วย 

จากการศึกษามูลค่าและคุณค่าป่าภูหินเหล็กไฟการใช้ประโยชน์ด้านอาหาร พบว่าชาวบ้านใช้ประโยชน์
จากป่าภูหินเหล็กไฟตลอดทั้งปี เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม–เมษายน ซึ่งเป็นหน้าแล้งก็จะมีไข่มดแดง ผักหวาน 
หน่อไม้ไฟ (ไฟไหม้ก่อหน่อไม้จะแตกแหนงออกมา) เดือนพฤษภาคม- เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นหน้าฝนก็จะมี เห็ด 

หน่อไม้ และเดอืนกันยายน – เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นหน้าหนาวก็จะ
มีสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ เช่น ตัวต่อ และสมุนไพร เห็ดที่ออกตาม
ขอนไม้ ตอไม้เห็ดบด (เห็ดกระด้าง) สำหรับรูปแบบการใช้
ประโยชน์จากป่ามี 6 รูปแบบ ได้แก่ เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งยา
สมุนไพร เป็นแหล่งรายได้ เป็นแหล่งไม้ใช้สอย (ทำจักสาน) เป็น
แหล่งไม้ฟื ้น และเป็นแหล่งน้ำการเกษตร โดยมูลค่าการใช้
ประโยชน์จากป่า รวมทั้งสิ้น 2,787,040 บาทต่อป ี 

สภาพปัญหาและการใช้ประโยชน์จากป่าภูหินเหล็กไฟของ
ชุมชนบ้านห้วยม่วง พบว่าพื้นที่ป่าภูหินเหล็กไฟ ถูกชาวบ้านบุกรุก
เพื่อขยายพื้นที่ทาการเกษตร เช่น ปลูกยางพารา ปลูกมันสาปะ
หลัง และพ้ืนที่ป่าภูหินเหล็กไฟเป็นพื้นที่สำรวจแร่ บางส่วนถูกปรับ
พื้นที่ทำให้สูญเสียสภาพทางธรรมชาติไป และไม่มีการปรับปรุง
พื้นที่ให้เป็นสภาพเหมือนเดิม อีกทั้งป่าภูหินเหล็กไฟจะเกิดไฟไหม้
ทุกปีเนื่องจากชาวบ้านจุดไฟเพื่อทำไร่ในพื้นที่จนเกิดการรุกราม 

นอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนมีความเชื่อว่าเมื่อไฟไหม้แล้วจะทำให้เห็ดออกดีมีมาก โดยเฉพาะเห็ดเผาะ และ
ผักหวานจะแตกยอดดีและแตกยอดเร็ว จึงมกีารจุดไฟเผ่าป่าเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนีพ้ื้นที่ป่าภูหินเหล็กไฟเป็นพ้ืนที่
เป้าหมายในการทำเหมืองแร่ ทำให้มีกระบวนการอนุญาตทำเหมืองแร่โดยชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมก่อให้เกิดความไม่
เข้าใจของคนในชุมชน จนนำมาสู่ความขัดแย้งขึ้น อีกทั้งชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก
ป่าภูหินเหล็กไฟให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นงานวิจัยได้เข้าไปสร้างกระบวนการคิด สร้างการมีส่วนร่วมและทำให้ของชุมชน
ไดแ้นวทางในการจัดการทรัพยากรป่าภูหินเหล็กไฟเพ่ือการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายของป่าภูหินเหล็กไฟ 
1. จัดการทำแนวเขตป่าภูหินเหล็กไฟ และจัดทำป้ายบอกเขตป่าชุมชนรอบพ้ืนที่ 
2. จัดทำแนวพ้ืนที่กันชนระหว่างป่ากับพื้นท่ีเกษตรโดยการส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่นที่เป็นอาหาร 
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3. จัดทำฝายชะลอน้ำในแหล่งน้ำในพ้ืนที่ เช่น ห้วยหินเหล็กไฟ ห้วยหมากแงว ห้วยผากากซาก และห้วย
ผึ้ง 

4. จัดกิจกรรมทำบุญป่าภูหินเหล็กไฟประจำทุกปี คือ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี 
5. การกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าภูหินเหล็กไฟ เช่น การปิดเปิดป่าเป็นเวลาเพื่อให้ป่าได้ฟ้ืน

ตัว 
6. การกำหนดกติกาในการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าภูหินเหล็กไฟ 
7. พัฒนาศักยภาพแกนนาในพื้นที่ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและกลุ่มที่สนใจ 
8. พัฒนาเครือข่ายในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าภูหินเหล็กไฟ 
แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ เด็ก เยาวชนและชุมชน 
1. ส่งเสริมให้เด ็กเยาวชนในชุมชนได้เร ียนรู้

กระบวนการเก็บข้อมูล คุณค่าและมูลค่าที่ได้
จากการใช้ประโยชน์จากป่าภูหินเหล็กไฟ 

2. การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยผ่านการประชุม
หมู่บ้าน การทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และ
การประกาศผ่านหอกระจ่ายข่าวประจำ
หมู่บ้าน 

3. การพัฒนาป่าภูหินเหล็กไฟให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชน 
4. การรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลคุณค่าและมูลค่าของป่าภู

หินเหล็กไฟ 
5. จัดทำสื่อท้องถิ่นเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานความรู้

ท้องถิ่น 
จากการศึกษาเรียนรู้มูลค่าและคุณค่าของป่าภูหินเหล็กไฟของชุมชนวิจัยบ้านห้วยม่วงทำให้ชุมชนได้

ตระหนักถึงความสำคัญของป่าที่มีความเชื่อมโยงต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ 
สังคมและวัฒนธรรม จนนำไปสู่การจัดการทรัพยากรของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมความเชื่อของคนใน
ชุมชนเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ชุมชนต่อไปในอนาคต  
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ผลงานวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
ประเด็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 

 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย23  
 ผ้าทอพ้ืนเมืองไทเลย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง
บ้านก้างปลา ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จังหวัดเลย นับจากอดีตถึงปัจจุบัน
ชาวบ้านมีการทอผ้าด้วยดอกฝ้ายและสร้างลวดลายแบบเดิม ๆ เช่น ลายราช
วัตร ลายหมากรุก ลายน้ำไหล ฯลฯ ซึ่งเป็นลวดลายที่ลอกเลียนต่อ ๆ กันมา
จากท้องถิ่นอ่ืน ๆ รวมทั้งไม่มีการพัฒนา หรือเพ่ิมมูลค่าผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ทำให้สินค้าไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและความทันสมัย 
สินค้าคงเหลือค้างในร้าค้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มผ้าทอลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนขาดเงินทุนหมุนเวียน จากสภาพปัญหานี้โครงการ “การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์วิสาห กิจชุมชนในกลุ่มผ้าพื้นเมืองไทเลย จังหวัด
เลย” โดย รศ.ดร. ภัทรธิรา ผลงาม และคณะ จึงได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภา คที่ 4 
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่สมาชิกในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลยในการทำวิจัยเพื่อพัฒนา/เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกแบบลวดลาย และการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้เกิดการฟ้ืนฟูรายได้ให้แก่ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองไทเลย 
 ผลการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอโดยการออกแบบลวดลาย พบว่าผู้บริโภคมีความ
ต้องการลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำพื้นที่อื่น ๆ ชุมชนจึงได้ระดมความเห็น
และได้ลลายดอกคูณซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชุมชน ดังนั้นจึงได้ทำการทดผ้ามัดหมี่ลายดอกคูณ รวมทั้งได้มีการคิดค้น
ลวดลายใหม่โดยดัดแปลงจากลวดลายเดิมให้ทันสมัยขึ้น ในส่วน ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นสินค้าที่
หลากหลายมากขึ้นนั้นโครงการฯ และกลุ่มฯ ได้ร่วมกันออกแบบและแปรรูปผ้าขาวม้าให้เป็นชุดทำงาน ชุดลำลอง 
และชุดสูท ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นิยมใช้ผ้าขาวม้า นอกจากนี้ได้พัฒนาเป็นของใช้ในบ้าน 
โรงแรมและสำนักงาน เพ่ือขยายฐานผู้บริโภคของกลุ่มฯ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่ามีความ
พึงพอใจต่อลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในระดับมากที่สุด  

  
 

 
23 รายงานโครงการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกจิชุมชนในกลุ่มผ้าทอเมืองไทเลย จังหวัดเลย” 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.1 ในขั้นตอนกระบวนการออกแบบลายผ้านั้นควรได้มีการฝึกปฏิบัติหรือฝึกทักษะ เพ่ือให้เข้าใจการ
มัดหมี่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1.2 ผลจากการศึกษาการตัดสินใจซื้อผ้าของผู้บริโภคพบว่าปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจซื้อผ้าทอ
มือ คือ คุณภาพของเนื้อผ้า ส่วนปัจจัยด้านสีและลวดลายที่ใช้พิจารณาในการตัดสินใจซื้อ คือ สี
ของผ้าติดทน และมีความสม่ำเสมอ ไม่ตกหรือซีด ส่วนลวดลายของผ้าทอมือที่ผู้บริโภคชื่นชอบ 
คือ ลวดลายร่วมสมัยตามแฟชั่น ดังนั้นจึงควรพัฒนากระบวนการผลิตตามความต้องการของ
ผู้บริโภคโดยคำนึงถึงคุณภาพของเนื้อผ้าให้มีสิติดคงทนและควรมีการออกแบบลวดลายที่ทันสมัย 

2. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
2.1 การพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกกลุ่มทุกคนควรต้องมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการกลุ่ม และมีความสามัคคี 
2.2 กลุ่มฯ ควรมีการศึกษาดูงานในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอก 
  การดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องได้นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดด้านการพัฒนาสินค้าท้องถิ่น 
และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองต่อไป 
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ผลงานวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
ประเด็นสังคมและวัฒนธรรม 

 

บ้านหลังเรียนจังหวัดเลย24 
จากการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของจังหวัดเลยของ “โครงการวิจัยการติดตามสภาวการณ์เด็ก

และเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch)” ซึ่งสนับสนุนการวิจัยโดย สกว. พบว่าจังหวัดเลยมีเด็กร้อยละ 20 ไม่ได้
อยู่กับพ่อแม่ และเยาวชนกลุ่มนี้หลังจากเลิกเรียนจะไปรวมกันอยู่ที่บ้านเพื่อนหรือหอพัก และใช้เวลาไปทำกิจกรรม
หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายรูปแบบ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการทดลองใช้สารเสพติด ดังนั้นมีความ
เป็นไปได้สูงที่เมื่อเด็กกลับบ้านแล้วไม่มีใครอยู่ด้วย หรืออยู่คนเดียวเป็นประจำจะทำให้ใช้เวลาไปในทางที่เสียง
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นชีวิตหลังเลิกเรียนของเด็กเป็นช่วงรอยต่อที่มีความสาคัญหากเด็กมีโอกาสเลือกทางเลือก
เข้าสู่พื้นที่ที่ดี ที่มีความ รักความอบอุ่นเช่นเดียวกับบ้านของเด็ก สถานที่แห่งนั้นจึงน่าจะเป็นสถานที่หนึ่งที่กล่อม
เกลาให้เด็กเจริญเติบโต ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความงอกงามของเด็กเป็นอย่างดี 

สกว. สถาบันรามจิตติ และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
จึงร่วมกันจัดทำ “โครงการบ้านหลังเรียนจังหวัดเลย” ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ลดภาวะความเสี่ยงสำหรับเด็ก
และเยาวชนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ
เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้า งเสริมสุขภาพ 
หรือ สสส. บ้านหลังเรียน คือ การสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กจะใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองด้านการเรยีนรู้ 
การส่งเสริมสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้พื้นที่ของห้องสมุดประชาชนของ
จังหวัดเลยในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสร้างให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ได้
ใช้อนิเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย เป็นสถานที่ๆปลอดภัย อบอุ่น และใช้เวลาว่างเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง และหลีกห่าง
จากยาเสพตดิได ้

องค์ความรู้จากโครงการบ้านหลังเรียนจังหวัดเลย 

โครงการบ้านหลังเรียนจังหวัดเลยเป็นการจัดโปรแกรมหลังเลิกเรียนที ่จัดในสถานที่ราชการสังกัด
สำนักงานสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำจังหวัด ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน
จังหวัด ห้องสมุดประชาชนอำเภอ และ สำนักงาน กศน.ตำบล โปรแกรมหลังเลิกเรียนที่เป็นต้นแบบ ไดจ้ัดกิจกรรม
ตามภารกิจของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนโดยมีการออกแบบกิจกรรมโปรแกรมหลังเลิกเรียน
รูปแบบ LOEI After School Model ดังนี้  

 
24 รายงานโครงการ “ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch)” 
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รปูแบบ LOEI After School Model 

การใช้รูปแบบ LOEI After School Model ในการจัดกิจกรรมได้กำหนดเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน
หลังเรียนพัฒนาใน 3 มิติ คือ พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน แต่ละมิติได้ออกแบบ
กิจกรรมเน้นให้เด็กและเยาวชนหลังเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การเรียนรู ้โดยการกระทำ (Learning by doing : L) เป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นการเรียนรู ้เชิง
ประสบการณ์ ตั้งแต่การการรับประสบการณ์ การสะท้อน การสร้างความคิดรอบยอด การฝึกทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้  

2) การสังเกต (Observation : O) การที่อาสาสมัครบ้านหลังเรียนทำหน้าที่นิเทศการเรียนรู้โดยการสังเกต
การเรียนรู้แล้วสะท้อนผลการเรียนรู้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ตั้งไว้  

3) การเสริมสร้างพลัง (Empowerment : E) เป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเห็นพัฒนาการที่เกิดจาก
การเรียนรู้และเน้นให้เด็กเป็นผู้รับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง  

4) การนำไปปฏิบัติ (Implementation: I) การที่ผู ้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ โดยการ
นำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 

โครงการบ้านหลังเรียนจังหวัดเลยเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงพัฒนาต่อนโยบายของรัฐทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ดังนี้  

ผลกระทบต่อนโยบายของรัฐระดับท้องถิ่น  
สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย (กศน.เลย) ได้กำหนดนโยบาย

ให้หน่วยงานในกำกับจัดกิจกรรมนี้เต็มรูปแบบทุกอำเภอ โดยให้ส่งแผนการจัดกิจกรรมและให้รายงานผลการจัด
กิจกรรมเป็นระยะ  

ผลกระทบต่อนโยบายของรัฐระดับภาค  
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สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งดูแลพื้นที่ 11 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประกาศนโยบายให้หน่วยงานในกำกับหาพ้ืนที่จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียนให้เต็มพ้ืนที่ทั้ง 11 
จังหวัด 

 

ปรับตัวของคนร่อนทองคำริมแม่น้ำโขงในสภาวะเปลี่ยนแปลง25 
ปัจจุบันอาชีพการร่อนทองเริ่มหายไปจากจังหวัด เนื่องมาจากวิถีอาชีพของคนในท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยนแปลง

ไป โดยหันมาปลูกยางพารา ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอ ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ที่ขึ้นลงไม่
เป็นเวลา ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้มาจากปัจจัยภายนอกและภายในระบบนิเวศน์ 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับแม่น้ำโขงส่งผลกระทบถึง
ความเป็นอยู่ของผู้คน ทั้งด้านความเป็นอยู่ อาชีพ และ
รายได้ คนร่อนทองในพื้นที่ตำบลปากชมมีจำนวน 10-
30 คน ซึ่งมีความรู้และภูมิปัญญาต่าง ๆ ในการร่อนทอง
และมีว ิธ ีการดำเน ินช ีว ิตที ่แตกต่างจากคนทั ่วไป 
บางส่วนจะมีปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการร่อนทอง 
แต่คนร่อนทองมองว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี และทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว หรือหมู่คณะที่ไปหาทอง
ด้วยกัน 

โครงการวิจัยฯ จึงร่วมกับคนในชุมชน ทำการศึกษาบริบทของชุมชนตามริมแม่น้ำโขง และสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงในพ้ืนที่อำเภอปากชม เพ่ือศึกษาภูมิปัญญา และวิถีชีวิตคนร่อนทองคำริมแม่น้ำ
โขง และหารูปแบบการปรับตัวของคนร่อนทองคาริมแม่น้ำโขงในสภาวะเปลี่ยนแปลง ตลอดจนหารูปแบบการ
อนุรักษว์ิถีชีวิตของคนร่อนทองคำริมแม่น้ำโขงให้คงอยู่ต่อไป  

จากการวิจัยและการศึกษาในโครงการ การปรับตัวของคนร่อนทองคำริมฝั ่งแม่น้ำโขงในสภาวะ
เปลี่ยนแปลง ตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย ส่งผลให้ชุมชนเกิดจิตสานึกและตระหนักต่อการปรับตัวต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยเฉพาะคนร่อนทอง
ริมฝั่งแม่น้ำโขง จะเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ และมีความคิดว่า ปัญหาด้านความเป็นอยู่เป็นเรื่องส่วนตัว เมื่ อ

โครงการวิจัยฯนี ้เข้าไปกระตุ ้นและส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ชุมชนรู้จัก
คิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันว่า ปัญหาแม่น้ำ
โขงในสภาวะการเปลี ่ยนแปลงเป็นปัญหาของ
ส่วนรวม และเป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะหาทาง
ปรับตัว ซึ่งชุมชนได้หาแนวทางในการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้คน
ร่อนทองคำริมฝั่งแม่น้ำโขง มีการร่วมตัวกัน เพ่ือ

 
25 รายงานโครงการ “การปรับตวัของคนร่อนทองคำริมแม่น้ำโขงในสภาวะเปลี่ยนแปลง ตำบลปากชม อำเภอปากชม จงัหวัดเลย” 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน และล้วนมองเห็นความสำคัญ 
และคุณค่าภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความภาคคภูมิใจ และเห็นว่าควรมีการอนุรักษ์ และทำการเผยแพร่
คุณค่าของอาชีพคนร่อนทองให้เป็นที่รู้จัก ชุมชนจึงมีความเห็นว่าควรมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้การร่อน
ทองคำริมฝั่งแม่นำ้โขง เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถดึงดูด ให้ปากชมเป็นที่รู้จักของผู้คนให้มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ได้ทำการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้วิถีอาชีพการร่อนทองคำ สร้างความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น โดยการจัดอบรมในโครงการ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เด็กเยาวชนได้เรียนรู้แนวทาง
ต้อนรับนักท่องเที่ยว เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยว เรียนรู้การร่อนทองคำ ขั้นตอน อุปกรณ์ และได้ฝึกร่อนทองคำใน
สถานการณ์ที ่เป็นจริง ผลจากการทำงานวิจัยทำให้ชุมชนรับรู ้ข ้อมูลสถานการณ์และเข้าใจปัญหาสภาวะ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงจากเขื่อนจีน และนำไปสู่การเตรียมการรับมือกับสภาวะต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพตามมาได้ 

ผลจากงานวิจัยนี้ ได้มีข้อเสนอให้ชุมชนคนร่อนทองต้องปรับตัวด้านอาชีพ ดังนี้ 
- เน้นเรื่องการผลิตเพื่อยังชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งการถ่ายทอด

องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการร่อนทองไม่ให้จางหายไปจากลำน้ำโขง  
- พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้คนร่อนทองของคนอำเภอปากชม  
- คนร่อนทองอาจจะต้องปรับเปลี ่ยนวิถีการร่อนทองให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ ที ่เน้น

การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนร่อนทอง  
- หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลปากชม ต้องให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์วิถี

ชีวิตที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรชาติให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน  
- เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นต่อไป ผู้บริหารระดับนโยบาย ควรกำหนดรูปแบบ 

วิธีการ แนวทางในการดำเนินงานสนันสนุน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้ง
คนที่อยู่ในชุมชน และคนที่มาจากต่างถ่ิน  

- ต้องมีการถ่ายทอดต่อคนในชุมชน ต่อเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีการทำข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ใน
ชุมชน  

- การตั้งนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์สำคัญของปากชม ให้เป็น
เส้นทางของการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย  

- ให้ความรู้แก่คนร่อนทอง คนในชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผู้นำทุกภาคส่วน ให้มีความเข้าใจวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่นของตน ให้มีจิตสานึกรักบ้านเกิด  

- ฝึกอบรมกลุ่มเด็กเยาวชน ในโรงเรียนเพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นการหารายได้
จากทรัพยากรที่มีคุณค่าท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นของตน  

- จัดกิจกรรม การรวมกลุ่มของคนที่ประกอบอาชีพการร่อนทองคำริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เกิดความรู้ ความ
ชำนาญในอาชีพของตนให้มากต่อไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน  
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ศิลปะสร้างสรรค์สานวัฒนธรรมเชียงคาน26 

เมืองเชียงคาน เป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นและงดงามแฝงอยู่อย่างหลากหลาย แต่กลับยังไม่
เคยปรากฎการบันทึกหรือสร้างสรรค์ด้วยภาพหรือภาษาทางทัศนศิลป์ที่อยู่ในขอบข่ายงานด้านศิลปะ อีกทั้งการ
คุกคามที่เกิดจากการเข้ามาของการท่องเที่ยวที่ปราศจากความเข้าใจในรากทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วของอาคารบ้านเรือนและสถานที่ในเมืองเชียงคานที่ใช้เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โดยมองขา้มคุณค่าทางจิตวิญญาณที่อยู่ภายในวิถีชีวิตแบบเนิบช้ำและเต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามทีส่ั่งสมมาตั้งแต่
อดีต จากเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการทำวิจัยโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เป็นสื่อสะท้อนเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งผลงานศิลปะเป็นภาษาทัศนศิลป์ เป็นภาษากลางที่สามารถสื่อสารได้ในทุก
ชาติทุกภาษา งานวิจัยนี้จึงมุ่งหมายให้เป็นสะพานเชื่อมทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละยุค  

โครงการได้สร้างสรรค์ศิลปะขึ้นมาจากกระบวนการวิจัยเชิงสำรวจและกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมในพ้ืนถิ่นจากการสำรวจ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือซึมซับ
บรรยากาศของวิถีชีวิตจากคนในชุมชน และเพื่อรับรู้เรื ่องราวในวิถีชีวิตความเชื่อ วัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยแบ่ง
กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการปั๊มลายฝ่ามือ เพื่อแสดงถึงอัต
ลักษณ์ของคนพื้นที่โดยให้ชาวบ้านประทับลายมือบนกระดาษ และวาดภาพลงในผลงานชิ้นเดียวกันตามลักษณะ
อาชีพ หรือสิ่งที่รู้สึกจากประสบการณ์ในอดีตสะท้อนความเป็นปัจเจกบุคคล (2) การสะท้อนความรู้สึกในฐานะคน
ในชุมชน เป็นกิจกรรมที่ให้ชาวบ้านเขียนข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อท้องถิ่นลงบนกระดาษ พื้นที่ที่เป็นจุดเด่นที่
ชอบในชุมชน หรือจากความทรงจำส่วนบุคคลที่มีคุณค่า ความงดงามของวิถีชีวิต ผู้คน วัฒนธรรม ประเพณี หรือ
ผลกระทบของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อเชียงคาน และ (3) การนำเสนอผลงานภายในกลุ่ม 
นำผลงาน โดยนำผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ ลานสาธารณะบริเวณหน้าวัดท่าคก ให้แก่
นักท่องเที่ยว และสร้างความมีส่วนร่วมโดยนักท่องเที่ยวสามารถแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้ซาบซึ้งกับผลงาน
ศิลปะและความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ผลจากการทำโครงการฯ นำไปสู่การปรับเปลี่ยน
กระบวนการ โดยเปลี่ยนบทบาทผู้ชมเป็นผู้สร้างสรรค์ และร่วมแสดงงานของตนเองได้ทันที  

แผนภูมิกระบวนการก่อเกิดแรงบันดาลใจและหล่อหลอมความคิด 

เพ่ือใช้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยศิลปะชุดนี ้

 
26 รายงานวิจัยโครงการ “สืบสานความงดงามจากวถิีชีวิตและวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย” 
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คณะผู้วิจัยมองว่า ความท้าทายต่อการอนุรักษ์เมืองเก่าเชียงคาน คือ โอกาสในการทำธุรกิจจากคน
ภายนอกที่เข้ามาลงทุน และรายได้จากการค้าขายประกอบอาชีพอิสระและการให้เช่าบ้านที่พัก ทำให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องเห็นแก่กำไรระยะสั้น โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของเชียงคาน 
ซ่ึงอนาคตควรมีการติดต่อเจ้าของบ้านบางหลังที่ประสงค์จะอนุรักษ์อาคารเก่า เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะในการ
ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงผลงานชองคนในชุมชนแบบกึ่งถาวร หรื ออาจมีนิทรรศการที่เกี ่ยวข้อง
หมุนเวียนเข้ามาจัดร่วมด้วย ทั้งนี้ต้องมีการเวทีชุมชนและขอการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้องในการดำเนินการต่อไป 
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ศิลปะชุด “บ้านเก่าเล่าเร่ืองเมืองเชียงคาน” 
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ภาคผนวก 

 
กระบวนการวิจัย และการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย27 

งานวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างได้เรียนรู้และเสริมสร้างพลังทางปัญญาให้กับชุมชนท้องถิ่นทำให้
เกิดความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีกระบวนการที่สำคัญดังนี้  

1. ค้นหาเพื่อน เป็นกระบวนการเริ่มต้นในการดำเนินงานของการทำงาน เพ่ือวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Analysis) เพื่อให้เป็นภาพรวมของกลุ่มคน องค์กร เครือข่ายภาคีทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่เป็นองค์กรชาวบ้านและองค์กรเอกชน 2) ส่วนที่เป็นนักวิชาการและ
วิชาชีพ และ 3) ส่วนที่เป็นภาคราชการและการเมืองหน่วยงานรัฐที่เกี ่ยวข้อง โดยแบ่งประ เภทการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านพื้นที่ เป็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเลยที่ครอบคลุมพื้นที่ 
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และภูมินิเวศ และมิติด้านคน องค์กร หน่วยงานและเครือข่ายภาคี 
เป็นกรอบในการวิเคราะห์  

2. การวางกรอบการทางานเชิงยุทธศาสตร์ร่วมของภาคีเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สร้างความเข้าใจ
ร่วมของภาคีต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางานในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเลย โดยมีเป้าหมายเพื่อวางกรอบการทำงาน
เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน มีขั้นตอนการทำงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การนำเข้าข้อมูลสภาพทั่วไปของแม่น้ำเลย สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบ 2) การวิเคราะห์ทุนทางสังคมและกระบวนการทำงานที่ผ่านมาของภาคีต่าง ๆ ใน
พื้นที่ 3) ทบทวนบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาของแต่ละภาคี 4) การวิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์ประเด็น และ
กระบวนการทำงาน 5) การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน พื้นที่ต้นน้า พื้นที่กลางน้า พื้นที่ปลายน้ำ 6) การกำหนด
ประเด็น พ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการทรัพยากร  

3. การพัฒนาโจทย์วิจัย คือ เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนทางานและชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อให้คนทำงานและพื้นที่ที่มีศักยภาพ และจัดเวทีค้นหาปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนด
ประเด็นของแต่ละพ้ืนที่ เป็นการสนับสนุนให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การทำงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นผ่านเวทีระดับชุมชน 
หรือระดับกลุ่มคนที่สนใจ โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัย และ
ตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นหรือไม่  

4. การเสริมศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับนักวิจัย หรือการเสริมศักยภาพ
การทางานแบบมีส่วนร่วม เป็นการหนุนเสริมทักษะ/ความรู้ในกระบวนการทางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้กับทีมวิจัย
ท้องถิ่น มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้  

• การทบทวนโจทย์วิจัย โดยมีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเชิงแนวคิด 
หลักการ วิธีการในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเป้าหมายแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยในพ้ืนที่ให้กับนักวิจัยท้องถิ่น
เกิดความเข้าใจต่อแนวคิด กระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมถึงโจทย์การวิจัย และนักวิจัยสามารถ และ
ทบทวนโจทย์วิจัยของชุมชนเพ่ือดำเนินงานวิจัย และให้แต่ละทีมวิจัยได้ร่วมกันวางแผนการทำงานร่วมกัน  

• การสร้างกรอบการศึกษา การสร้างเครื่องมือและเทคนิควิธีการศึกษาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม มี
เป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพด้านทักษะ เทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้กับนักวิจัยในแต่ละ

 
27 รายงานวิจัยโครงการ “กระบวนการจัดการความรู้งานวจิัยเพือ่ใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่และชุมชนจังหวัดเลย” 
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โครงการ การเสริมศักยภาพดังกล่าว ทำให้นักวิจัยสามารถสร้างกรอบการศึกษาและแตกประเด็นคำถามการวิจัย
เพื่อกำหนดข้อมูลที่จะใช้ตอบประเด็นคำถามได้ชัดเจน สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคที่จะนำมาใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมได้  

• การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม เป็นการเสริมศักยภาพด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันของทีมวิจัย ให้สามารถร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่

• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานและสรุปบทเรียนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เป็น
การเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักวิจัย มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา 
อุปสรรค การทำงาน ของนักวิจัยท้องถิ่น ซึ่งให้นักวิจัยแต่ละคนแต่ละโครงการได้นำเสนอบทเรียน การเปลี่ยนที่เกิด
ขึ้นกับนักวิจัยและชุมชน สรุปผลการดาเนินการงานวิจัย โดยวิธีการประชุมอย่างสร้างสรรค์  

5. การศึกษาข้อมูล เป็นการที่ชุมชนลงมือเก็บข้อมูลตามประเด็นที่ชุมชนสนใจที่จะศึกษา มีแตกกรอบ
ข้อมูลที่ต้องการศึกษา การตั้งประเด็นคำถาม เช่น การศึกษาสภาพพื้นที่ที่ศึกษา การสำรวจพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ การใช้
ประโยชน์ ปริมาณน้ำ แหล่งอาหารที่มีอยู่ สภาพพื้นที่ลำห้วย/ป่าโคก พืชที่ขึ้นตามลำห้วย/ป่าโคก/ป่าต้นน้ำ ชนิด
ของสัตว์น้ำ/สัตว์บก พ้ืนที่ทำการเกษตรริมห้วย/ในพ้ืนที่ป่า และดูความอุดมสมบูรณ์ ศึกษาเหตุการณ์สำคัญในการ
พัฒนาในลุ่มน้ำ เครื่องมือในการหาข้อมูลเริ่มจากการเดินสารวจ แผนที่ชุมชน ภาพถ่าย การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง เป็นต้น  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีเทคนิคที่สำคัญทีมพ่ีเลี้ยงได้นำเทคนิคสาคัญ 
ๆ มาสร้างการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การจำแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออก
ให้เป็นระบบ 2) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์
อื่น เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกันที่เกิดขึ้น 3) การวิเคราะห์สาเหตุและผล เป็นการนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น ย้อนกลับมาให้เห็นว่ าเกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้าง 
หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้น ได้นำไปสู่ผลที่
เกิดข้ึนอะไรบ้าง  

7. การสังเคราะห์ข้อมูล ด้านการสังเคราะห์เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกันและ
อธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือประเด็นที่ศึกษาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ และคาดการณ์อนาคตเพ่ือกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทีมพี่เลี้ยงใช้ทฤษฎีเชิงระบบเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้
ให้กับทีมวิจัยท้องถ่ิน  

8. การคืนข้อมูลให้กับชุมชน เป็นกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินงาน คือ การนำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาข้อมูลมานำเสนอให้ชุมชนได้รับรู้ข้อมูล ทำให้ชุมชนได้เห็นสถานการณ์ปัญหาร่วมกัน และชุมชนได้ให้
ข้อเสนอแนะ และมีการเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์  

9. การค้นหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เป็นเวทีในการแสวงทางออกร่วมกันของคนในชุมชนว่ามี
ทางออกอย่างไรบ้างและมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร โดยการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจากัดในการแก้ไขปัญหา  

10. การปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเป็นกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันกำหนด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกับความรู้ต่าง ๆ 
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ในพื้นที่ หรือการประยุกต์ใช้ความรู้จากภายนอกชุมชน เช่น การฟื้นฟูอาหารริมห้วย การทำฝายแม้ว การกำหนด
เขตอนุรักษ์วังปลา การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การบวชป่า การทำศาลเจ้าปู่ การสร้างองค์พระในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การ
กำหนดเขตป่าชุมชน การสร้างกติกาชุมชน การส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การเพ่ิม
คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การฟ้ืนฟูต้นน้ำ และกระบวนการสร้างการ
เรียนรู้ให้ชุมชนและเด็กเยาวชนในพื้นท่ี เป็นต้น  

11. การสรุปผลและติดตามประเมินผล เป็นการสรุปผลการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมและร่วมสรุป
บทเรียนการดำเนินงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานในอนาคต  

12. การถอดบทเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้องค์รู้
จากงานวิจัยเพื่อนำไปขยายผลต่อในอนาคต  

13. การสื่อสารต่อชุมชนและสาธารณะ เป็นอีกกระบวนการที่มีความสำคัญเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวของการ
ดำเนินงาน  

เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนวิจัย ได้แก่ การส้อ (การสัมภาษณ์) การโสกัน(การ
ประชุมกลุ่ม) การสำรวจพื้นที่ แผนที่เดินดิน ประวัติศาสตร์ชุมชนและเหตุการณ์สำคัญ ปฎิทินชุมชน ซึ่งทำให้เกิด
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดนิเวศวัฒนธรรม  

ความรู้ที่เกิดขึ้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับชุมชนและสังคม งานวิจัยได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนให้เข้ามาร่วมทำวิจัยที่ทุกคนในชุมชนได้เห็นปัญหาร่วมกัน ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมการ
ปฏิบัติการ ร่วมกันตรวจสอบและร่วมรับผลประโยชน์จากการทำงานวิจัย  

ความรู้ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ งานวิจัยทำให้ชุมชนได้รู้คุณค่า ปริมาณ มูลค่า 
และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนได้ตระหนัก 
เข้าใจ และเกิดจิตสานึกใหม่ในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ทำให้เกิดทางเลือกในการจัดการทรัพยากรอย่าง
สมดุล  

ความรู้ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้สร้างระบบ
คุณค่าใหม่ที่ใช้มองชุมชนผ่านความเชื่อที่มีอยู่เดิมของชุมชนด้วยการศึกษาคุณค่า ความหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ ผ่านความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติ เป็นกระบวนการแสวงหาและสืบค้นความรู้ที่ฝั่งแน่น
ในชุมชนผ่านตัวบุคคล ผ่านวัตถุสิ่งของ พื้นที่ศักดิ์สิทธิและโบราณสถานต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนที่มี
ความแตกต่างของช่วงอายุ  

งานว ิจัยเป ็นเคร ื ่องม ือในการการผสมกลมกลืนระหว ่างนามธรรมและร ูปธรรมของช ุมชนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งข้ึนอยู่กับพื้นที่นั้นหรือในภูมินิเวศนั้น ๆ เพื่อให้ชุมชนและธรรมชาติจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมดุล และเป็นปกติสุขที่จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ทางนิเวศวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างความ
เข้าใจกับสถานที่ (location) ระบบนิเวศ (ecosystem) การจัดการทางสังคม (social management) รวมถึงจิต
วิญญาณท้องถิ่น (local spiritual) ทำให้ชุมชนเข้าใจ เรียนรู้ให้และเชื่อมโยงกันระบบนิเวศวัฒนธรรมทั้งหมด 
เพ่ือให้ชุมชนได้นำความรู้และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการสร้างเลือกให้กับชุมชน 

 


