ความเปนธรรมบนลําน้ําโขง
กลุมรักษเชียงของ
โครงการแมน้ําและชุมชน
กรกฎาคม 2548

มนุษยสามารถที่จะผลิกแผนดิน ปดกั้นแมน้ําไดอยางงายดาย
มนุษยมีความพยายามควบคุมธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการที่เกินพออยางไมหยุดยั้ง
มนุษยลืมไปวาสิ่งที่เขาไดกระทําลงไปนั้น มันกําลังทําลายสิ่งมีชีวิตบนโลกและชีวิตมวลมนุษย
มีสิ่งเดียวเทานั้นที่มวลมนุษยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง
คือการเรียนรูท
 ี่จะอยูรวมกับธรรมชาติ
.....................................

เมื่อความหมายของคําวาพัฒนาถูกตีความวา “น้ําไหล ไฟสวาง ทางสะดวก” ทรัพยากรธรรมชาติจึง
ถูกใชงานอยางแสนสาหันเพื่อแปรเปนเม็ดเงิน ตอบสนองตอการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง แมน้ําสาย
เล็กสายนอยหลายรอยสายในพื้นที่ลุมน้ําโขง ไดถูกวางแผนพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการดาน
พลังงาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การขนสงทางน้ํา อุตสาหกรรม ฯลฯ จากกลุมผูมีอํานาจทาง
การเงินและผูมีอํานาจทางการเมือง ผานยุคสมัยการลาอาณานิคมตะวันตก ยุคสมัยการลาอาณานิคม
ทางเศรษฐกิจของกลุมทุนขามชาติ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย และในปจจุบันกําลังตกอยู
ภายใตกงเล็บอันแหลมคมของพญามังกร
วิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกวาหกสิบลานคน ประกอบดวยกลุมชาติพันธุ
ที่หลากหลาย ดํารงชีวิตโดยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําโขงและลุมน้ําสาขา เรียนรูที่จะใช
ประโยชนจากธรรมชาติอยางเปนธรรม จากการหาปลา การเกษตร การสัญจรทางน้ํา ฯลฯ ธรรมชาติ
ไดสรางใหคนลุมน้ําโขงไดแสดงความเคารพตอธรรมชาติ ผานกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับ
การดํารงชีวิตของแตละเผาพันธุ
เกือบครึ่งศตวรรษที่ผานมาเจตนาของการใชแมน้ํามุงสูการตอบสนองระบบทุนนิยม
เริ่มตั้งแตการ
กอตั้งคณะกรรมการแมน้ําโขงในป พ.ศ. 2500 โดยความเคลื่อนไหวของสหประชาชาติ เพื่อวางแผน
พัฒนาโดยการสงเสริม สนับสนุน รวมประสานงาน ใหคําแนะนํา และควบคุมแผนงานสํารวจแมน้ําโขง
ตอนลาง และในระหวางป พ.ศ. 2513-2520 การดําเนินงานของคณะกรรมการแมน้ําโขงไดหยุดชะงัก
ลงเนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีนพรอมกับการถอนตัวออกจากคณะกรรมการแมน้ําโขงของ กัมพูชา
ลาว และเวียดนาม
ป
พ.ศ.
2533
ธนาคารพัฒนาเอเชียไดเริ่มเขามามีบทบาทตอแผนพัฒนาแมน้ําโขงแทน
คณะกรรมการประสานงานชั่วคราวในฐานะผูสนับสนุนการพัฒนาพลังงานน้ําในแมน้ําโขง และดําเนิน
โครงการตอเนื่องในบทบาทการริเริ่มโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
(Greater Mekong Subregion) หรือ GMS โดยมีสมาชิกทั้งหมดจาก 6 ประเทศ คือ จีน พมา ลาว
ไทย และเวียดนาม โดยมีแผนพัฒนาดานพลังงาน การคมนาคม การสื่อสาร การคาขาย การ
ทองเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร การอนุรักษสิ่งแวดลอม
และในป พ.ศ. 2536 จีนเริ่มแสดงบทบาทอยางเปนรูปธรรมโดยการเสนอแผนความรวมมือดาน
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เริ่มดวยการเปดเสนทางเดินเรือขนาดใหญในแมน้ําโขง พรอม
กับการแตงตั้งคณะสํารวจรวมระหวาง จีน พมา ไทย ลาว เปนที่มาของโครงการระเบิดแกงและขุด
ลอกแมน้ําหลานซาง-แมน้ําโขง และในป พ.ศ. 2538 จีน พมา ลาว ไทย และเวียดนาม ไดลงนามใน
ขอตกลงใหมในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (The Mekong River Commission) แทน
คณะกรรมการแมน้ําโขง (The Mekong Committee) จากการผลักดันโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย มี
แนวคิดสําคัญคือ การนําน้ําจากแมน้ําโขงมาใชประโยชนอยางเต็มกําลัง ประโยชนที่กลาวถึงคือ การ
สรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งประมาณกันวามีกําลังผลิตไดถึง 37,000 เมกะวัตต

“ปญหาของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจากปญหาความยากจนซึ่งวิเคราะหจากรายไดที่เปน
ตัวเงิน วิถีชีวิตการทําการเกษตรของชาวบานแบบพออยูพอกินที่มีมาแตดั้งเดิม เปนตัวการสําคัญใน
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การทําลายพื้นที่ปาตนน้ํา วิธีแกไขคือ ควบคุมการเพิม
่ จํานวนประชากร และการพัฒนาแรงงานเขา
เมืองสูภาคอุตสาหกรรม” บทสรุปของธนาคารพัฒนาเอเชีย ภายใตโครงการลดทอนความยากจนและ

การจัดการดานสิ่งแวดลอมในเขตตนน้ําไกลปนเที่ยงของภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Poverty Reduction
and Environmental Management in Remote Watersheds in the Greater Mekong
Subregion)

คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Mekong River Commission – MRC) เปนหนวยงานรัฐบาลระหวาง
ประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศลุมน้ําโขงตอนลาง ไดแก ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีเปาหมาย
ในการสงเสริมและประสานความรวมมือเพื่อผลประโยชนขามพรมแดนในทุก ๆ สาขา การพัฒนาที่
ยั่งยืน การจัดการลุมน้ําและทรัพยากรอันเกี่ยวเนื่อง ตลอดถึงความเปนอยูที่ดีของประชาชนภายใต
วิสัยทัศนลุมน้ําโขงที่วา “เปนลุมน้ําที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เปนธรรมของสังคม สรางจิตสํานึก
โดยการกอตั้งคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงถือเปนกาวยางของการสรางความชอบ
ดานสิ่งแวดลอม”
ธรรมในการจัดการลุมน้ํา ระหวางรัฐบาล แตขณะเดียวกันก็ยังไมสามารถสรางความเปนเอกภาพได
เนื่องจากประเทศจีน และพมายังไมเขามามีสวนรวม แผนพัฒนาลุมน้ําถูกครอบงําโดยธนาคารพัฒนา
เอเชีย และที่สําคัญประชาชนยังไมมีสวนรวมตอแผนพัฒนาลุมน้ําโขง กรรมาธิการแมน้ําโขงจึงเปน
เพียงแคองคกรตัวแทนของรัฐ
ทําหนาที่ตอบสนองและสรางภาพความชอบธรรมตอนโยบายการ
พัฒนามิไดมุงหวังที่จะสรางความชอบธรรมใหกับประชาชนอยางแทจริง
บทเรียนที่แสดงความไมชอบธรรม
เรื่องการปกปนเขตแดนไทย-ลาว
ในอดีตประชาชนทั้งสอง
ประเทศเคยใชแมน้ํารวมกันอยางสันติ กระทั่งในป พ.ศ. 2436 ในยุคจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ประเทศ
ไทยตองสูญเสียดินแดนฟากตะวันออกของแมน้ําโขง รวมถึงเกาะแกงกลางลําน้ําโขงทุกแหงใหแก
ฝรั่งเศส ตามสนธิสัญญากรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส เปนทางเลือกเดียวที่จะสามารถรักษาผืนแผนดินทั้ง
ประเทศ ตอมาไดมีความพยายามที่จะแกไขสัญญาบางประการ ซึ่งเคยตกลงไวในวันที่ 25 สิงหาคม
2409 ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ไทยตองตกอยูในสภาพที่ตองถูกบีบบังคับใหปฏิบัติตาม กลาวคือ ตามลําน้ํา

โขงที่ไมมีเกาะแกงใหถือเอารองน้ําลึกเปนเสนเขตแดน
ตามลําน้ําโขงที่มีเกาะแกงแยกออกเปน
หลายสาย ใหถือเอารองน้ําสายที่แยกใกลฝงไทยที่สุดเปนเสนเขตแดน และในกรณีที่รองน้ําอยู
ระหวางเกาะกับฝงไทยตื้นเขินจนเชื่อมเปนแผนดินเดียวกัน ตองใหขาหลวงใหญ ประจําแมน้ําโขง
พิจารณากรณีที่เกิด
การทําหนาที่ของขาหลวงใหญตองไดรับความเห็นชอบของสองประเทศ
ภายหลังจากลาวไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส ป พ.ศ.2494 แนวพรมแดนไทย-ลาว ก็ยังไมมีการเจรจา
แกไขขอตกลงเพื่อหาขอยุติที่เปนธรรม
แผนความรวมมือพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน หรืออนุภูมิภาคสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของประเทศ
จีน พมา ลาว และไทย ปฏิบัติการเชิงรุกจากประเทศจีน สงสัญญาณใหเห็นแผนเบื้องลึกในการ
ควบคุมผลประโยชนอยางเบ็ดเสร็จ ดวยการเอื้อประโยชน ระหวางทุนตอทุน และผลประโยชน
ระหวางนักการเมืองที่มีอํานาจรัฐอยูในมือ
สิ่งที่ประชาชนรับรูขอมูลจากการโฆษณาของรัฐอยูเสมอ
คือการพัฒนาเปนผลประโยชนของชาติ ผลประโยชนระหวางรัฐตอรัฐ และประชาชนตองปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ
ตองยอมรับการพัฒนาไมวามันจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และทําลายรากฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ
ทามกลางกระแสการพัฒนาที่โหมกระหน่ําสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในปจจุบัน
ความไมเปนธรรมเริ่ม
ปรากฏอยางเปนรูปธรรม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชนลุมน้ํา
โขง โดยการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณ จากธนาคารพัฒนาเอเชีย แผนความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน โดยรัฐบาลจีน จึงวางแผนสรางเขื่อนในแมน้ําโขงตอนบน
จํานวน 8 เขื่อน คือเขื่อนมานวาน (Manwan) เริ่มเริ่มปนกระแสไฟฟาไดเมื่อป 2539 และเขื่อนตา
เฉาซาน (Dachaoshan) สรางเสร็จเมื่อป 2546 และเขื่อนเสี่ยววาน (Xiaowan) ซึ่งไดเริ่มกอสราง
ตั้งแตเดือนมกราคม 2545 มีขนาดสันเขื่อนสูง 292 เมตร คาดวาจะเปนเขื่อนที่ใหญที่สุดในโลก อีก 5
เขื่อนอยูในแผนการกอสรางตอเนื่อง ขอมูลผลกระทบตอประชาชนผูยากไรที่ตองอพยพจากถิ่นฐาน
ดั้งเดิม ระบบนิเวศนที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกทําลาย ในประเทศจีนถูกจํากัดดวยเหตุผลทางการเมือง
การตัดสินใจสรางเขื่อนในแมน้ําโขงตอนบน
โดยไมสนใจวาจะเกิดอะไรขึ้นตอประเทศในแมน้ํา
ตอนลางเพราะแมน้ําโขงตอนบนคือแมน้ําหลานซาง
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จีนเสนอแผนการปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือ โดยใหเหตุผลวา แมน้ําโขงมีศักยภาพที่สามารถ
พัฒนาเสนทางคมนาคม ตนทุนต่ํา และพัฒนาเพื่อรอคอยการสรางถนนใหแลวเสร็จ การพัฒนา
โครงการดังกลาวเปนความรวมมือที่แฝงไปดวยผลประโยชนระยะยาว และการตกลงเรื่องการสํารวจ
รวม การระเบิดแกงในแมน้ําโขงตอนบน เปนการตกลงโดยรัฐบาล 4 ประเทศ คือ จีน พมา ไทย และ
ลาว มิไดมีการหารือกับประเทศ กัมพูชา และเวียดนาม ประชาชนในลุมน้ําโขงมิอาจลวงรูแผนการ
ดําเนินการและไมสามารถรูช
 ะตากรรมของตนเองวาจะเกิดอะไรขึ้นภายหลัง
ความพยายามของประชาชนลุมน้ําโขงเพื่อเรียกรองใหเกิดความเปนธรรม ตอกระบวนการมีสวนรวมใน
แผนพัฒนาลุมน้ําโขง เปนไปอยางยากลําบากดวยปจจัยที่ซับซอนหลายดานและแนวคิดพื้นฐานการ
พัฒนามิไดยน
ื อยูบนหลักการของความเปนธรรมระหวางมนุษย มิไดเรียนรูที่จะอยูกับธรรมชาติอยาง
เขาใจ
ประชาชนขาดโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสาร
การเมืองในประเทศไมมีความเปนธรรม
การเมืองระหวางประเทศก็มุงหวังแตผลประโยชน ตลอดจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อ
การควบคุมธรรมชาติ
ประชาชนจีนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนไมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและเรียกรองขอความ
เปนธรรม ตองรอการแกปญหาจากรัฐเทานั้น ประเทศพมาการกดขี่ขมเหงกระจายไปทั่วแผนดินลุมน้ํา
โขง ไมมีเสรีภาพสําหรับชนกลุมนอย ประชาชนไทยเรียกรองใหมีการทบทวนแผนการระเบิดแกง ขุด
ลอกแมน้ําโขงภายใตแผนการปรับปรุงรองน้ําเพื่อการเดินเรือ
พีน
่ องลาวที่รับทราบขอมูลบางสวนมี
ความคิดเห็นเชนเดียวกัน แตไมสามารถแสดงความคิดเห็นตอรัฐบาลของตนเองได ประชาชนกัมพูชา
เรียกรองขอความเปนธรรมตอการทําประมงในโตนเลสาบ เนื่องจากปญหาการผูกขาดสัมปทานการ
ประมงโดยรัฐและกลุมทุน เวียดนามแสดงความวิตกถึงแผนการสรางเขื่อนในแมน้ําโขงตอนบน และ
การระเบิดแกงเพื่อการเดินเรือขนาดใหญ พวกเขาเกรงวาจะเกิดการผันผวนของกระแสน้ําในบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง และนําไปสูการสูญเสียแผนดินอันอุดมสมบูรณที่เปนอูขาวอูน้ําของประเทศ
และโลก
เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกมองจากมนุษยวาตองมีการจัดการเพื่อสนองตอบตอการพัฒนายอมถอย
หางจากความเปนจริงที่วามนุษยตองเรียนรูที่จะอยูกับธรรมชาติ หากเราตองการเห็นความเปนธรรม
ระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ และเมื่อใดก็ตามที่มีโครงการพัฒนาแลว ตองสงผล
กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนทองถิ่น ขอกลาวอางพื้นฐานที่วาการพัฒนายอมมี
ขอดีและมีผลกระทบ การพัฒนาจะเกิดประโยชนแกคนสวนใหญ คนสวนนอยตองเสียสละ หรือการ
พัฒนาเปนผลประโยชนแกประเทศชาติ ประชาชนตองเสียสละ ไมสามารถที่จะเปนบทสรุปที่เปนธรรม
ได
เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเปนความตองการของนักลงทุน
ที่ไมเคยสอบถามความ
คิดเห็นของคนที่ตองเสียสละ มิไดมองเห็นวามนุษยมีความเทาเทียมกันในฐานะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบน
ผืนแผนดินของโลก มีความรูสึกนึกคิดที่มีโครงสรางพื้นฐานเดียวกัน เพียงแคโอกาส ความพยายาม
ของการเรียนรู และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเทาที่แตกตางกัน และเมื่อใดก็ตามที่นโยบายรัฐ กลาว
อางวาประชาชนตองเสียสละสนองตอบตอการพัฒนา
เพื่อผลประโยชนของชาติโดยมีกลุมทุนอยู
เบื้องหลัง โครงการพัฒนาที่จะเกิดผลกระทบแกคนยากคนจนของประเทศ รัฐตองนิยามคําวาชาติให
ชัดเจนวาหมายถึงอะไร
ความเปนธรรมบนลําน้ําไมสามารถจะเกิดขึ้นได
หากเรายังไมหลุดพนจากการครอบงําจากกลุมทุน
จากตะวันตก กลุมทุนภูมิภาค ภายใตแผนความรวมมือทางวิชาการ แผนความชวยเหลือดานการ
ลงทุน เพื่อการพัฒนาที่สวยหรู และความเปนธรรมไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางแนนอน หากการ
ดําเนินการใด ๆ ก็ตาม ประชาชนไมมีสวนรวม มีสิ่งเดียวเทานั้นที่จะเปนการเริ่มตนในการสราง
ความชอบธรรมในลุมน้ําโขง คือการลืมคําวาเขตแดนระหวางประเทศ มอบเสรีภาพทางความคิดใหแก
ประชาชน สรางจิตสํานึกรวมวาเปนแมน้ําเดียวกันที่สรางวัฒนธรรมที่ดีงามอันหลากหลาย และสราง
ขอตกลงรวมอยางเปนเอกภาพในการดํารงชีวิตและการปกปองแมน้ําสายเดียวกัน
สุดทาย
คือ
ปลดปลอยแผนพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ยุติกระแสโลกาภิวัตนอยางสิ้นเชิง

35

