วงวิชาการชี้เขื่อนปากมูลคือ ‘การพัฒนาที่รุกรานประชาชน!’
สํานักขาวชาวบาน 22 มิถุนายน 2550
เบญจมาศ บุญฤทธิ์

เหลานักวิชาการรวมยืนยันผลการศึกษา การมีเขื่อนปากมูลใหผลเสียมากกวาได แมทุบทิ้งไปไฟก็ไม
ดับ ตั้งขอสังเกตครม.ถูกหลอกใหปดประตูเขื่อนเพื่อผลประโยชนของคนสวนนอย ชี้กระบวนการรับ
ฟงเสียงประชาชนมีปญหา พรอมเดินหนาชี้แจงขอเท็จจริง หวังครม.เปลี่ยนมติอีกหน

สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 12 มิถุนายน 2550 ไดกําหนดใหรักษาระดับน้ําไวที่ระดับ
106–108 ม.รทก. ซึ่งถือเปนการปดเขื่อนปากมูล และยังไดลมเลิกคณะกรรมการภาคีชุดตางๆ ที่
ดํารงอยู โดยใหโอนอํานาจการจัดการมารวมศูนยไวที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.
รมน.) อันนํามาซึ่งคําถามวาทําไมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเชนนี้ ทั้งที่กอนหนาไมนาน ครม.ไดมีมติใน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ใหเขื่อนปากมูลเปดประตูระบายน้ําโดยยกสุดบานในวันที่ 17 มิถุนายน
2550
บายวันนี้ (22 มิ.ย. 2550) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สถาบัน
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสัมมนาวิชาการเรื่อง "มติครม. 12 มิ.ย. 2550 ปดเขื่อนปากมูนถาวร
เพื่ออะไร?" ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีนักวิชาการจากหลายสถาบัน ตัวแทน
ชาวบานในพื้นที่เขื่อนปากมูล ตลอดจนสื่อมวลชนเขารวมการเสวนา
ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลาววา เขือ
่ นปากมูลเปน
การกั้นที่ทายน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟ ซึ่งเปนมาตรฐานที่ต่ําสุด เนื่องจากการปนไฟตองใชความตาง
ระดับจากน้ํามาก แตเมื่อการคัดคานไมสําเร็จ จนมีการสรางเขื่อนเสร็จในป 2538 ก็มป
ี ญหาเรื่อยมา
“ผมเปนลูกน้ํามูน ผมมั่นใจวาเขื่อนปากมูลไมมีประโยชนอะไรเลย ประโยชนในแงการจัดน้ํา
ใหเกษตรกรก็ไมมี มีเพียงประโยชนในการผลิตไฟ ซึ่งก็เปนจํานวนนอยมาก กฟผ.เองก็ยอมรับ”
ศ.ดร.ประกอบ อธิบายวา ผลประโยชนของเขื่อนปากมูลนั้นเต็มที่ก็ 4-5 รอยลาน แตสวนที่
เสียนั้นมหาศาล ไมตองพูดถึงสภาพแวดลอม การสูญเสียพันธุปลา ฯลฯ โดยความสูญเสียอาจคิด
เปนมูลคาตอปเปนหมื่นแสนลานบาท ตนจึงมีคําถามวา การสรางเขื่อนเพื่อประโยชนเพียง 4-5 รอย
ลาน แตเสียเปนหมื่นเปนแสนลานนั้นเปนการกระทําที่โงไหม
ศ.ดร.ประกอบ กลาวตอไปวา สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย สํานักนายกรัฐมนตรีไดให
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทําการศึกษาวิจัย โดยใหเปดเขื่อนปากมูลตลอดป เพียงปเดียวก็เห็นชัดวา

ผลเสียหายมีมากมาย ทั้งระบบธรรมชาติ พันธุปลา วิถีชีวต
ิ ของชาวบาน จึงมีการเสนอตอรัฐบาลในป
2543 วาใหเปดประตูเขื่อนทั้ง 8 บานเต็มที่ โดยหลังจากป 2544 ซึ่งมีการศึกษาแลว จึงเสนอใหมี
การเปด 4 เดือน เพื่อใหปลาขึ้นมาวางไข และปองกันแหลงอาหารของชาวบาน เพราะถากักน้ําไวที่
ระดับ 108 น้ําจะทวมพื้นที่ของชาวบาน
โดยความตองการของทั้งสองขั้วนั้น คือ กฟผ.ตองการกักน้ําที่ 108 สวนชาวบานจริงๆ
ตองการทุบทิ้งหรือเปดประตูเขื่อนใหหมด รัฐบาลจึงพยายามดูแลความตองการทั้งสองฝาย มาถึง
รัฐบาลทักษิณ ก็ยังคงตามขอแนะนํานี้ คือประนีประนอม ใหเปดเขื่อน 4 เดือน ปดเขื่อน 8 เดือน
“ผมไมเขาใจวาทําไมมติครม.ตองกลับไปสรางปญหาอีก ทางเลือกสุดขั้วสองทางนั้นทําได
ยาก เราจึงตองมาอยูตรงกลาง ซึ่งเราอยูกันไดมาดวยดีหลายป ผมพยายามมองในแงดีวา ครม.ไดรบ
ั
ขอมูลในแงเดียว มองในอีกแงคือทานถูกหลอก หรือในแงรายสุดๆ คือภาวะการเปนผูนําของทานไม
มี” ศ.ดร.ประกอบ กลาวและวา
“ผมไมเห็นวามีใครไดประโยชนจากมติครม.เชนนี้ กฟผ.เองก็ไดประโยชนนอยมาก มูลคาไม
ถึง 40-50 ลานบาท ซึ่งแทบไมมีความหมายตอกฟผ. แตความเสียหายที่เกิดตอชาวบานนั้นประเมิน
คาไมได หรืออาจจะถึงแสนลานบาท”
สวน ดร.ชวลิต วิทยานานนท จากกองทุนสัตวปาโลก กลาววา เขื่อนปากมูลเปนการสราง
บนผลกระทบที่เลวรายที่สุดในยุคนั้น เคยมีการสํารวจ ประเมิน และทบทวนอีไอเอ พบวาเปนอีไอเอที่
เลวที่สุดในยุคนั้นเชนกัน โดยการประเมินที่แทจริงนั้นตองเริ่มตนตั้งแตกอน หลังสราง และประเมินใน
ระยะยาวจนกระทั่งเมื่อเขื่อนหมดอายุแลวจะสงผลกระทบอะไร ตีคาเปนเงินแลวคุมไหม ตองคิดวาน้ํา
ในแมมูนมีสวนรับใชชุมชนเทาไหรในระยะยาว มีปลากี่ชนิด ฯลฯ ซึ่งอีไอเอไมไดทํา และชุมชนก็
ไมไดมีสวนรวมในการประเมินดวย เปนการประเมินตามใจชอบ ผลจึงออกมาเปนอยางที่เห็น
“กระทรวงพลังงานและคนกฟผ.เองก็บอกวาในอนาคตเขื่อนนี้ไมจําเปนแลว อาจารยชัย
อนันต สมุทรวณิช ก็บอกวาในระยะยาวถาเทียบกับแหลงไฟฟาที่เราจะไดจากเขื่อนของลาวที่จะขาย
ใหเราและแหลงปโตรเลียมตางๆ ที่เรามีอยู การเลิกใชเขื่อนก็จะไมมีผลกระทบตอวิกฤติพลังงานของ
เรา” ดร.ชวลิต กลาว
ดร.ชวลิต กลาวอีกวา การปดเขื่อนหรือรักษาระดับน้ําถาวรจะขัดกับมติครม.เกา และขัดกับ
ความตองการของประชาชนสวนใหญ รวมทั้งเปนการกระทําที่ไมมองความเดือดรอนของประชาชน
ทั้งนี้ ตนเขาใจวา เมื่อมีการสรางเขื่อนขึ้นมาแลว มันมีความตองการที่ถูกปรุงแตงตามมาจากการมี
เขื่อน ซึ่งตองมีการคุยกัน ตองมีการแบงปนใหกับผูสูญเสียกลุมอื่นดวย
“ที่กฟผ.บอกวาจะสูญเสียรายไดจากการผลิตไฟฟานั้น จริงๆ มันไมใชการสูญเสียหรือ
ขาดทุน เราตองมองวามันเปนการจายคืนใหแมน้ํา และมองคนรากหญาจํานวนมากเปนหลักมากกวา
ผลประโยชนของคนจํานวนนอย แตทั้งนี้ เมือ
่ เราตอสูทางการเมืองและกฎหมายไมได ชุมชนก็มีสิทธิ
ที่จะตอสูโดยไมเชื่อฟงรัฐ การกอกบฏก็เปนความชอบธรรมเหมือนกัน” ดร.ชวลิต กลาว
ดาน นายวิฑูรย เพิ่มพงศาเจริญ จากมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ กลาววา กฟผ.
คาดการณวาเขื่อนปากมูลจะผลิตกระแสไฟฟาได 137 เมกะวัตต แตกําลังไฟฟาที่ผลิตไดจริงคือ 75
เมกกะวัตต ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ ไมถึง บางทีก็ 20-40 เมกะวัตต ซึ่งคณะกรรมการเขื่อนโลก
ทําการศึกษาแลวบอกวาทําไดแค 40 เมกะวัตตเทานั้น
ทั้งนี้ การศึกษากอนสรางเขื่อนบอกวาเขื่อนจะสงผลกระทบตอ 241 ครัวเรือน แตความจริง
ตลอด 13 ปทผ
ี่ านมาเปนเครือ
่ งยืนยันวาเขื่อนปากมูลมีผลกระทบจริงๆ ตอครัวเรือนจํานวนพันกวา
นอกจากนี้ การศึกษาตอนแรกก็บอกวาเขื่อนจะไมสงผลกระทบตอปลา มีการสรางบันไดปลา
โจน แตไมไดผล เนื่องจากบันไดปลาโจนนั้นถูกออกแบบมาสําหรับปลาแซลมอนในพื้นที่ที่แตกตาง
จากแมมูน กลาวคือบันไดปลาโจนเปนประดิษฏกรรมเฉพาะสําหรับปลาของแตละพื้นที่ โดยที่ปลาใน
แมมูนนี้มีหลากหลายมาก
“ประตูเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ถาปดเต็มที่จะรักษาระดับน้ําที่ 108 ม.รทก. ตอนแรกชาวบาน
ขอใหทุบเขื่อนทิ้ง แตเราประนีประนอมดวยการเสนอใหเปดบานประตู ซึ่งมันก็ไมไดทําใหระบบนิเวศ

กลับไปเปนเหมือนเดิมเต็มรอย ชาวบานตอสูมายาวนาน จากสูเพื่อไมใหสราง สูเพื่อการชดเชย
ผลกระทบ จนวันนี้ ภาพการตอสูเกาๆ ไดกลับมาอีก ชาวบานถูกหลอกอีก และขณะนี้ความหวังยัง
วาเหว” นายวิฑูรย กลาว
นายวิฑูรย ยังกลาวอีกวา ฝายรัฐอางมาตลอดเรือ
่ งการผลิตไฟฟา คนคิดวาถาไมมีเขื่อนปาก
ปากมูล ไฟฟาก็จะดับ จริงๆ แลวไมใช หากดูขอมูลเปรียบเทียบปริมาณการผลิตไฟฟาจากเขื่อนปาก
มูลกับปริมาณการผลิตและรับซื้อไฟฟารวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2549 จะพบวา เขื่อนปาก
มูลไมมีนัยสําคัญตอปริมาณการผลิตไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายศุภวิทย เปยมพงษศานต อดีตหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กลาววาคนทั่วไปไมเขาใจวาการปดเปดเขื่อนสงผลอะไร สิ่งที่คนไมรูคือวัฏจักรในแมน้ํา
มูนนั้นมีอยู แมมูนเปนผลผลิตธรรมชาติที่หลอเลี้ยงคนอีสานมานาน ไมเพียงแคคนริมน้ํามูนเทานั้น
แตมันขึ้นไปถึงราศีไศล ขึ้นไปถึงน้ําชี ซึ่งทําใหประชาชนมีปลากินมีปลาใช
“การไมเปดเขื่อนในปนี้ ทําใหชาวบานขาดรายจากการทําประมง ซึ่งในเชิงเศรษฐกิจนั้นผล
มันทวีคูณ เราจะมองแครายไดของกวา 8 พันครอบครัวประมงไมได มันสงผลไปถึงระบบดวย”
นายศุภวิทย กลาว
นายศุภวิทย กลาวตอไปวา ครม.จะรูเทาทันการณหรือไมตนไมรู กฟผ.อางวาปดเขื่อนเพื่อ
รักษาระดับน้ํา จากประสบการณการตระเวนไปตามลุมในน้ําอีสานของตน พบวา การอางวาตองเก็บ
รักษาระดับน้ําไวเพื่อการชลประทาน เปนการหลอกลวง จริงๆ แลวแมมน
ู ไมมีวันเหือดแหง มันมีแกง
ธรรมชาติที่กักเก็บน้ําไว และแตเดิมนั้นมีสถานีน้ําแบบที่ลอยอยูกลางน้ํา แตการสรางสถานีน้ําแบบ
ใหมที่ไมยืดหยุนของชลประทานเปนกลวิธีอยางหนึ่งเพื่อเปนขออางวา เปดเขื่อนไปแลวจะไมมีน้ําใช
ในการชลประทาน
“เขื่อนปากมูลไมไดผลิตไฟฟามากมาย สามารถเลิกได แตเขาไมเลิกเพราะกลัวเสียหนา ซึ่ง
เทียบกับสิ่งที่ชาวบานและระบบนิเวศตองเสียไปแลวไมสามารถเทียบกันไดเลย” นายศุภวิทย กลาว
และวา
“เราตองเอาขอมูลที่เปนความจริงไปเสนอครม. ผมขอวิงวอนใหนักวิชาการทั้งหลายทํา
จดหมายไปถึงครม. เรียกรองใหเปลี่ยนมติใหม”

ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาววา
ขอมูลที่ตนรูมาจากการประชุมอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดิน ของศูนยอํานวยการขจัดความยากจน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สจพ.) เหตุที่มีการเสนอใหน้ําคงที่ระดับน้ําไวที่ 108 ม.รทก. นั้นคือ
หนึ่ง เมื่อเปดเขื่อนแลวปลาที่กรมประมงปลอย จะหนีไปใหคนลาวกินหมด คนไทยไมไดกิน สอง แม
เมื่อเปดเขื่อนแลว คาดวาปลาขึ้นมาวางไขก็จะติดโพงพางหมด ไมมีโอกาสวางไข สาม คนที่จับปลา
ไมไดพอหมดอาชีพแลวก็ไปขายแรงงาน สี่ ถาระดับน้ําคงที่อยูอยางนี้ การสงเสริมการเกษตรจะทํา
ไดตอเนื่องสม่ําเสมอ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการเลี้ยงสัตว

สวนอีกสองสามขอที่ตนคิดวาเปนประเด็นที่ตองแกไขความเขาใจใหถูกตองคือ หนึ่ง มีการ
ใหเหตุผลวาผูเ รียกรองใหเปดเขื่อนไมไดเดือดรอนจริง สอง ในการเปดเขื่อนครั้งแรก การชดเชยใหผู
ไดรับผลกระทบครั้งแรก ปรากฏวาลงไปที่สหกรณปากมูนแลวมีหนี้สูญ 11 ลาน จึงตองมีการเช็คบิล
ในตอนนี้
“นี่คือสิ่งที่สรุปไดจากที่ประชุม แมผมจะไมไดเขาประชุม ผมคิดวาตองมีการเมืองที่ใช
อนุกรรมการชุดนี้เปนทางผานไปยัง นายกรัฐมนตรีและครม.” ดร.เพิ่มศักดิ์ กลาว
ดร.เพิ่มศักดิ์ ยังไดตงั้ ขอสังเกตวา ผูที่มายื่นขอเสนอและเปดประเด็นนี้ไปสูครม. คือชุดกํานัน
ผูใหญบาน แลวเวลาที่คณะอนุกรรมการลงไปก็ไปอยูตรงนั้น ตนคิดวากระบวนการรับฟงความเห็น
และรับฟงปญหาของประชาชนมีปญหา ซึ่งอาจจะตองชี้แจงขอนี้ตอนายกรัฐมนตรีและครม. ใหรูวา
กระบวนการไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนการไปรับฟงความเห็นขางเดียวจากผูที่มายื่น
ขอใหรักษาระดับน้ําไว
“มีสองเหตุผลหลักๆ ที่เขาใหคงระดับน้ําไว คือ หนึ่ง เปนความตองการของราษฎรสวนใหญ
และสอง เปนเหตุผลที่ใหเปนไปตามธรรมชาติ ถาน้ําเกิน 108 เมื่อไหรคอยเปดเขื่อน ซึ่งเราคงตอง
ออกแถลงการณเพื่อยืนยันจุดยืนในการเคารพมติคณะกรรมการที่มีกระบวนการศึกษาวิเคราะหและ
สรุปปญหา และตองทําเรื่องอธิบายประเด็นตางๆ ที่ผมตั้งไว เพื่อใหนายกรัฐมนตรีและครม.ทราบ
เพราะผมเชื่อวามติ ครม.ออกไดใหมทุกวันอังคาร ขอใหเราไดตอสูบนฐานของความรูและภูมิปญญา
ซึ่งเราชนะมาแลวดวยหลักการ” ดร.เพิ่มศักดิ์ กลาว
ขณะที่ ผศ.บัณฑูร ออนดํา อดีตประธานคณะกรรมการกลางแกไขปญหาสมัชชาคนจน
กลาววา เหตุผล 5-6 ขอที่อาจารยเพิ่มศักดิ์พูดมานั้น เราฟงมาหลายปแลว เปนเรื่องที่กฟผ. กํานัน
ผูใหญบาน อางมาตลอด สวนครม.จะถูกหลอกหรือไมนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งตนคิดวาใช ครม.นาจะ
ถูกหลอก
ผศ.บัณฑูร ยังไดตั้งขอสังเกตวา ตั้งแตรัฐประหาร 19 กันยายน เปนตนมา ทราบวามีการสง
ทหารไปคุมในพื้นที่เขื่อนปากมูล มีการตั้งศูนยแกปญหาความยากจนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีการแบงเงินกันอุตลุต และใหกอ.รมน.ดูแล ตนคิดวากลไกเชนนี้เปนกลไกที่แปลก
“มันเปนรูปแบบในการปกครองของฝายทหารหรือเปลา ผมฟงธงเลย นั่นคือประเด็น ขณะนี้มี
สามรูปแบบใหญๆ ที่รัฐบาลใช หนึ่งคือเศรษฐกิจพอเพียงแกไขปญหาความยากจน สอง ใหทหาร
แกไขปญหาความยากจน สาม เมื่อพูดถึงชีวิตคุณภาพนั้นใหมหาดไทยเปนผูทํา” ผศ.บัณฑูร กลาว
สวน รศ.ดร.สุธีร ประศาสนเศรษฐ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา
จากการเปลี่ยนแปลงมติครม. นั้นมีขอสังเกตที่นาสนใจวา ในการบริหารบานเมืองของรัฐบาล หาก
เปนเรื่องเศรษฐกิจ รัฐบาลจะคิดมากในการเปลี่ยนแปลง เพราะกลัววารัฐบาลจะไมนาเชื่อถือ กลัวนัก
ลงทุนจะไมมาลงทุน แตพอเปนเรื่องของชาวบาน รัฐบาลกลับไมลังเลเลย และมีกระบวนการฟงขาง
เดียว โดยไมมีการฟงเสียงหรือขอมูลจากชาวบาน
“ผมมองวาเรื่องทั้งหมดมันอยูในบริบทของการพัฒนาที่รุกรานประชาชน เขื่อนปากมูลเปนอีก
หนึ่งการพัฒนาที่รุกรานประชาชน” รศ.ดร.สุธีร กลาวและวา
“การเคลื่อนไหวใดๆ แมเราจะมีขอมูล แตเพราะเราเปนชาวบาน ทําใหเขาไมสนใจเลย นี่เปน
กรอบบังคับบีบวา เวลาชาวบานจะเคลื่อนไหวตองยกพวกมากดดันใหมีการเจรจา นี่เปนทางตันวา
ปญหาของประชาชนมันหมักหมมและไมไดรับการแกไข และนี่ไมไดเกิดกับแคสมัชชาคนจนเทานั้น
แตเปนทั้งประเทศ มันเปนเชื้อใหเกิดประชานิยม เพราะสังคมไมดูแลชาวบานอยางจริงจัง ภาวะอยาง
นี้จะเปนตัวกําหนดการเมืองตอไปในวันขางหนา เขาจะมาหาอํานาจอธิปไตยและกอบโกยไปจาก
ประชาชน”

ความเห็นตอมติ ค.ร.ม. 12 มิ.ย. 2550 ปดเขื่อนปากมูนถาวร
รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ยืนยันตามมติ ค.ร.ม.เดิมเมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2547 ใหเปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูนทั้ง 8 บานสุดบาน เปนเวลา 4 เดือนในตนฤดูฝนตาม
ผลการศึกษาและแนวทางแกปญหาที่เสนอแนะโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใหปลาอพยพและคืน
สภาพนิเวศนลม
ุ แมน้ํามูน แตที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 กลับเปลี่ยนมติ ค.ร.ม. ที่
เพิ่งตัดสินใจผานมาเพียง 2 สัปดาห ใหปดเขือ
่ นปากมูนโดยรักษาระดับน้ําไวที่ระดับการปนไฟปกติคือ
106-108 เมตรจากระดับน้ําทะเล (ม.รทก.) และยกเลิกคณะกรรมการภาคีชด
ุ ตางๆ ที่ดํารงอยู โดยใหโอน
อํานาจการจัดมารวมศูนยไวที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
กลุมคณาจารยผูเคยรวมในกระบวนการแกปญ
 หา และศึกษาวิจัยผลระทบเพื่อเสนอทางเลือกกรณีปญหา
เขื่อนปากมูนมีความเห็นเพื่อเสนอตอรัฐบาลและสังคมวา
1. การกลับมติ ค.ร.ม.ใหปด
 เขื่อนปากมูนมีความไมโปรงใส ไมเปดเผยใหสังคมไดรับรูวา เหตุผลคืออะไร
เพราะสังคมไดรับรูแตเพียงวา นายกรัฐมนตรีไดรับปากกับชาวบานผูเดือดรอนวา จะดําเนินการตามมติ
ค.ร.ม. 29 พฤษภาคม 2550 ใหเริ่มระบายน้าํ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2550 และยกสุดบานในวันที่ 17
มิถุนายน 2550
การยืนยันใหเปดเขื่อนไดระบุเหตุผลสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานฯ วา เขื่อนปากมูนไมไดมีความสําคัญ
ตอกําลังการผลิตไฟฟา สวนเหตุผลดานการใชน้ํากระทรวงพลังงานจะประสานกับกรมชลประทานในการ
ปรับปรุงสถานีสบ
ู น้ําจํานวน 6 แหง ที่กอสรางขึ้นใหมใหสามารถสูบน้ําเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของ
เกษตรกรไดโดยเฉพาะในชวงภาวะฝนทิ้งชวง
มติ ค.ร.ม.ใหเปดเขื่อนจึงมีเหตุผลรองรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางชัดเจนถึงแนวทางการใช
ประโยชนวาสามารถปฏิบัติไดและเปนความเห็นรวมกัน นอกจากนี้ยังมีขอสนับสนุนทางวิชาการ งานวิจย
ั
ผลกระทบและเสนอแนวทางแกไขปญหาเขื่อนปากมูนซึ่งรัฐบาลไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนผูศึกษา
2. มติ ค.ร.ม. 12 มิถุนายน 2550 เปนการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจตามทีห
่ นวยงานดานความมั่นคงคือ
กอ.รมน. โดยผูอํานวยการ กอ.รมน. ในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการขจัดความยากจนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เสนอ
ฐานคิดในการแกไขปญหาความยากจนภายใตโครงสรางดังกลาว มองจากมิติความมั่นคงแบบทหารในการ
ควบคุม กํากับการเคลื่อนไหวของคนจน ดังเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่หนวยงานดังกลาวใชอางเพื่อ
สนับสนุนการปดประตูระบายน้าํ วา มีผล
ู งชื่อสนับสนุนถึงรอยละ 98.0 ใหปดประตูระบายน้ํา เพื่อนําน้ําไป
ใชในการเกษตรกรรม โดยที่อาจตั้งคําถามไดทั้งทีม
่ าของผูลงชื่อสนับสนุนวาเปนกลุมผูท
 ี่ไดรับผลกระทบ
หรือเปนภาคีผท
ู ี่เกี่ยวของหรือไม และทั้งขอเท็จจริงทีย
่ ืนยันไดจากงานวิจย
ั ทางวิชาการวา ประชาชนใน
เขตลุมน้ํามูนตอนลางไมมีความตองการน้ําเพือ
่ การเกษตรแตอยางใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝน
ดังกลาว
สิ่งทีค
่ วรพิจารณาก็คือ การอางหลักการเสียงสวนใหญเพื่อทําลายสิทธิการดํารงอยูของคนชายขอบ คือ
ลักษณะหนึ่งของเผด็จการเสียงขางมาก ซึ่งไมตางไปจากสิง่ ที่คณะรัฐประหารใชอธิบายความเลวรายของ
ระบอบทักษิณวาเปน “เผด็จการประชาธิปไตยเสียงสวนใหญ” เพราะหลักเสียงสวนใหญในระบบ
ประชาธิปไตยจะตองอิงอยูกับหลักการพื้นฐานที่มีเหตุมีผล ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนสวนนอย และ
เปดใหผูคนมีสว นรวมอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของเขื่อนปากมูนนี้เสียงสวนใหญที่อางถึงเปน
กลุมคนที่ไมมีสว นไดสวนเสีย และไมไดรับผลกระทบตอวิถช
ี ีวิตความเปนอยู
นอกจากนี้ วิธีการไดมาซึ่งเสียงสวนใหญก็ยังเปนสิ่งทีจ
่ ะตองตรวจสอบเชนกัน เพราะหลักการสราง
ประชามติ มติมหาชน จะตองมีกระบวนการที่เปดเผย โปรงใส ใหฝายตางๆ ไดถกเถียงถึงเหตุผล การ
พิจารณาทางเลือกตางๆ ฯลฯ ดังนั้น สังคมไทยจะตองไมตกเปนเหยื่อของหนวยงานดานความมั่นคงเขา
มาแทรกแซงการแกปญหาความยากจนทีส
่ ะทอนความไมรแ
ู มกระทั่งหลักการพื้นฐานของกระบวนการ
สรางและจรรโลงประชาธิปไตย
3.สําหรับขออางเรื่องการใชน้ําสําหรับการสนับสนุนใหชาวบานสามารถดําเนินการผลิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ควรพิจารณาก็คือ ฐานชีวต
ิ และวิถีการทํามาหากินของชาวบานปากมูน
ตั้งอยูบนอาชีพประมงเปนดานหลัก ฐานทรัพยากรที่สาํ คัญสําหรับสภาพดํารงชีพจึงตั้งอยูบ
 นความอุดม

สมบูรณของนิเวศนลุมน้ําแมมน
ู การปดเขื่อนปากมูนจึงเปนการทําลายระบบเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชาวบานตลอดสายลุมน้ํามูนอยางสิ้นเชิง
ผลการวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการฟนฟูระบบนิเวศ วิถช
ี ีวิต และชุมชน เมื่อป 2544 ที่สาํ นัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทํา ไดเสนอใหเปดประตูน้ําเขื่อน
ปากมูนตลอดป เนื่องจากขอพิจารณาที่วา ปญหาของการผลิตกระแสไฟฟาของเขื่อนฯ สามารถมีทางออก
ทางเทคนิคไดหลายทาง (ดังปรากฏในมติ ค.ร.ม. 29 พฤษภาคม 2550) แตปญหาเศรษฐกิจชุมชนไมมี
ทางออกและไมสามารถแกไดดวยเทคนิค เพราะเขื่อนปากมูนสงผลลบตอความยากจนและความอุดม
สมบูรณของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ดังนั้น ขอเสนอสําหรับการแกไขปญหาเขื่อนปากมูนตอสังคมไทยและรัฐบาลคือ
1. ในการแกไขปญหาระยะสั้น ตองยกเลิกมติครม. 12 มิถุนายน 2550 และเปดประตูระบายน้ําเขื่อนปาก
มูนทั้ง 8 บาน แบบสุดบาน ตามมติ ค.ร.ม. 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อใหปลาจากแมน้ําโขงอพยพเขาสู
แมน้ํามูน ตามวัฏจักรของธรรมชาติ และใหคงมีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรและวิถีชวี ิตชุมชนลุมน้ํามูน
เพื่อเรงดําเนินการจัดทําแผนฟน
 ฟูวิถช
ี ีวต
ิ ชาวบาน และระบบนิเวศลุมน้ําแมมูนตอไป
2. รัฐบาลและสังคมไทยควรรวมกันพิจารณาความคุม
 คาทางเศรษฐกิจของเขื่อนปากมูน ตามทีส
่ ถาบันวิจย
ั
เพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย (TDRI) (ภายใตคณะกรรมการเขื่อนโลก) ไดศึกษาประสิทธิภาพของ
เขื่อนปากมูน และสรุปวาเขื่อนปากมูนไมคุมคากับการลงทุน รวมทั้งตามขอเสนอของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทีใ่ หเปดประตูน้ําเขื่อนปากมูนอยางถาวร เพื่อใหชีวต
ิ ความเปนอยูของชาวบานคืนสูส
 ภาวะ
ปรกติ สามารถพึ่งพาตนเองไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทีแ
่ ทจริงตอไป
3. รัฐบาลและสังคมไทยจะตองไมสรางวัฒนธรรมในการแกไขปญหาบนหลักการแบบอํานาจนิยม หรืออาง
เผด็จการเสียงขางมากดวยการระดมและจัดตัง้ มวลชน รวมศูนยอํานาจการแกไขปญหาความยากจนมาไว
ยัง กอ.รมน. และละทิ้งหลักธรรมาภิบาล หลักการมีสว นรวมของผูเกี่ยวของ หลักการของเหตุผล และ
ขอมูลทางวิชาการ
4. รัฐบาลและสังคมไทยควรจะกาวพนวิธีคด
ิ เรื่องความมั่นคงแบบทหาร ที่เนนการควบคุมกํากับอํานาจ
ของรัฐ และความมั่นคงแบบทุนนิยมที่เนนการสั่งสมความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจสวนบน เพราะความ
มั่นคงทั้งสองแบบลวนสรางความไมมั่นคงในการดํารงชีพของประชาชน ความมั่นคงที่สังคมไทยควรใสใจ
คือ ความมั่นคงในชีวต
ิ ฐานทรัพยากร วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประชาชน อันจะนํามาซึ่งการดํารงอยูของ
สังคมอยางสันติ
คณะนักวิชาการผูร วมลงนาม
1. ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ผศ.บัณฑร ออนดํา
อดีตประธานคณะกรรมการกลางแกไขปญหาสมัชชาคนจน
3. อาจารยศภ
ุ วิทย เปยมพงศสานต อดีตหัวหนาผูต
 รวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4. รศ.ดร.สุธรี  ประศาสนเศรษฐ
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอดีตอนุกรรมการ
แกไขปญหาเขื่อนที่เกี่ยวของกับ กฟผ.
5. รศ.สุรช
ิ ัย หวันแกว
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ดร.นลินี ตันธุวนิตย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8. ดร.เดชรัตน สุขกําเนิด
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
10. นายวิฑูรย เพิ่มพงศาเจริญ
มูลนิธิฟนฟูชีวต
ิ และธรรมชาติ
11. ดร.นฤมล ทับจุมพล
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. ผศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(อดีตเลขานุการคณะกรรมการกลางฯ)
13. อาจารยเบญจรัตน แซฉั่ว
สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
14. อาจารยวราภรณ แชมสนิท
สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
15. อาจารยสุภญ
ิ ญา กลางณรงค สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

