โครงการผันน้ําโขง-ชี-มูล กรรมวิบัติของคนสยาม
ศรีศักร วัลลิโภดม
จดหมายขาวมูลนิธิเล็ก –ประไพ วิริยพันธุ
ปที่ 12 ฉบับที่ 70 มกราคม–กุมภาพันธ 2551
โอพสุธาหนาแนนเปนแผนพื้น
ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร
เมื่อเคราะหรายกายเราก็เทานี้
ไมมีที่พสุธาจะอาศัย
ลวนหนาวเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ
เหมือนนกไรรังเรอยูเอกา ”
(นิราศภูเขาทอง)

ขาพเจาคิดวาคํากลอนที่ยกมานี้คือความเจ็บปวดและคับแคนใจของ คนสยาม ในแผนดินที่เรียกวา
ประเทศไทย เพราะเต็มไปดวยผูมีอภิสท
ิ ธิท
์ ี่เรียกตนวา คนไทย ทั้งสิน
้ ผูลว นเปนชาติพันธุท
 ี่สูงสง ฟา
ประทานใหมาเกิดแตสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ทําใหคนสยามที่หลากหลายไป
ดวยชาติพันธุนานาทั้งเกาและใหมเคลื่อนยายกันมาอยูอยางสมานฉันทในดินแดนที่เรียกวาสยามประเทศ
อันมีมานับพันปตองกลายเปนคนสิ้นไรไมตอก เพราะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ-การเมืองของรัฐบาลแตละ
ชุดแตละสมัยนัน
้ ลวนแตมาจากการใสแวนตาเหยี่ยว แรง และนกอินทรีแทบทั้งสิ้น เพราะบรรดาสัตวกิน
เนื้อจากเบื้องบนเหลานี้ลวนมองอะไรแตเฉพาะทีจ
่ ะเปนอาหารทีแ
่ ยงกินได ทึ้งได และโกงไดเพื่อการอยู
รอดของตนและพรรคพวก หาเขาใจถึงการอยูรวมกันอยางยัง่ ยืนและสมานฉันทของสัตวบนพื้นพิภพ ซึ่ง
เปนหนอน ไสเดือน และกิ้งกือไม
คนสยามก็คือประเภทไสเดือน กิ้งกือและตัวหนอนเชนนี้แหละที่มีอยูท
 ุกภูมิภาคของประเทศ คนไทยไม
เคยรูจักคนสยามเพราะเรียนรูความเปนมาของชาติโดยประวัตศ
ิ าสตรของรัฐที่สรางโดยเจกขบถที่ให
สถาบันการศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทําหนาทีส
่ อนใหเชื่อวา คนไทยเปนเชื้อชาติทส
ี่ ืบกันมา
อยางไมมีการเจือปนกับคนอื่นแตเพียงอยางเดียวจะคัดคานหรือซักถามก็ไมได ทั้งๆ ทีค
่ นสยามนั้นเต็มไป
ดวยชาติพันธุท
 งั้ ใหมและเกา เชน เจก แขก ไท ลาว ญวน เขมร พมา มาเลย รวมทั้งฝรั่งผิวขาวดําแดง
เต็มไปหมด
วิถีทางของประวัติศาสตรไทยอันเปนเรื่องของการบังคับใหเชื่อฟงนั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจที่มาจากเบื้องบน จากรัฐและจากภายนอกที่ไมอาจแลเห็นและเขาใจ
ผูคนภายในทองถิ่นแตละแหงแตละกลุมเหลาได ทั้งๆ ที่ผค
ู นแตละทองถิ่นก็ลวนมีประวัติศาสตรของตน
เหมือนกัน คือการเรียนรูและแลเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากภายใน
นับแตสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรีแตราว พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา ก็เกิดประวัตศ
ิ าสตร
รัฐยุคใหมขึ้น คือประวัตศ
ิ าสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง พัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น
แตก็เปนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยเฉพาะจากทางรัฐในรูปของโครงการนานาชนิดที่ลวนแต
เกี่ยวของกับการใหความรูใหมๆ เทคโนโลยีใหมๆ และความคิดใหมๆ ที่มาจากตะวันตก ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่เคยมีมาแตเดิมใหเปลี่ยนแปลงไปแบบมั่วภายใตคําวา “ ถูกตอง
ทางวิชาการ ” เพื่อใหเกิดผลประโยชนในทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ
โครงการของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกจากรัฐบาลดังนี้ ไมเคยมีพื้นทีใ่ ดๆ ที่จะแลเห็นหรือเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกของคนหลายกลุมชาติพันธุที่อยูในแตละทองถิ่นแมแตนอย เพราะคนเหลานั้น
เปนแคไสเดือนและกิ้งกือเทานัน
้ จึงเทากับเปนการเบียดบังใหคนที่อยูตามทองถิ่นตางๆ กลายเปนคนชาย
ขอบที่ดอยโอกาส [Marginalization] เพราะไมสามารถจะแสดงตัวตนอยางมีความรูความเขาใจและ
จัดการใดๆ ดวยศักยภาพของความเปนมนุษยที่มส
ี ติปญญาและภูมิปญญาของตนได

ดังนั้นการจัดการใดๆ ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถช
ี ีวิต จึงเปนเรื่องที่มาจาก
ภายนอก คนนอก ที่ทําใหคนในรูส
 ึกวาตนเองเปนคนโงอยูรา่ํ ไป แตทน
ี่ าทึง่ แกมสมเพชในขณะนี้ก็คือ
บรรดานักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญการวิจัยเพื่อการพัฒนาจากสถาบันการศึกษาและกองทุนตางๆ มักพร่ําเพอ
แตคําวาจะตองสรางความเขมแข็งและพลังชุมชนขึ้น [Empowerment] เหมือนกับคาถากันผี แตการ
ดําเนินการใดๆ ก็มักจะมาจากการชีแ
้ นะและริเริม
่ ควบคุม (โดยเฉพาะเงินทุน) จากคนนอกทุกทีไป
สิ่งที่นา เศราใจในขณะนี้ก็คือ พอเปลี่ยนรัฐบาลทีก็มีการทําโครงการพัฒนาที่เคยลมเหลวและทําลายชีวต
ิ
วัฒนธรรมและความเปนอยูของคนทองถิ่นอันเปนคนชายขอบออกมาปดฝุนทุกทีไป อยางเชน โครงการ
มหาภัยใกลวิบต
ั ิ เชน การปราบปรามยาเสพติด และโครงการผันน้ําโขง-ชี-มูล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และการฟนโครงการสรางแกงเสือเตน เปนตน
โครงการปราบปรามยาเสพติดแบบเด็ดขาดนัน
้ จะไมกลาวถึงในบทความนี้ เพราะเห็นประจักษกันทั่วไป
เกี่ยวกับความรุนแรงในภาคใตที่นําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนนานาชาติตางประณาม แตจะพูด
เฉพาะโครงการผันน้ําโขง-ชี-มูลเปนสําคัญ ความคิดเรื่องการเอาน้ําโขงมาใชนั้นมีประวัติของความ
ลมเหลวมาตั้งแตโครงการสรางเขื่อนและโครงการขององคการแมน้ําโขงของสหประชาชาติ แมวาจะ
ถูกตองกับทฤษฎีในการผันน้ําจากที่สูงเขาสูทรี่ าบลุมของภาคอีสานแบบคุมทุนก็ตาม แตก็ไมประสบ
ความสําเร็จเพราะประเทศลาวไมรวมมือดวย ซึ่งก็แสดงใหเห็นวาการเอาน้าํ จากแมน้ํานานาชาติมาใชนั้น
ยอมมีปญหาทางการเมืองแน
โครงการแบบซือ
่ บื้อผันน้ําโขง-ชี-มูลนั้นก็คงไมคุมทุนจากการใชพลังงานไฟฟาสูบน้ําจากแมน้ําโขงที่มี
ตลิ่งสูงกวาระดับน้ํากวา ๒๐ เมตรในฤดูแลง แตที่เสียหายอยางแนชด
ั เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของผูคน
ตามทองถิ่นที่ทอ
 น้ําหรือคลองสงน้ําตองผานไปก็คือ บรรดาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่อยูใน
สิทธิ์ของคนทองถิ่นตองเสียหาย ซึ่งจะมีผลนําไปสูความเปนบานแตกสาแหรกขาดอยางหลีกเลี่ยงไมได
ชีวิตความเปนอยูในระดับครอบครัวและชุมชนจะไมมีอะไรเหลือ พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยูถูกเปลี่ยนใหเปนพื้นทีท
่ างเศรษฐกิจ ไมวาโรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม ทาวนเฮาส และที่พัก
ของคนงาน เพื่อคนเขามาใหมเปนจํานวนมากที่ไมมีหัวนอนปลายตีน ซึ่งทุกวันนี้ก็แลเห็นอยูแลวหลาย
แหงทีม
่ ีเหมือนรังผึ้ง รังตอแตน และคอกสัตวที่อยูกันอยางปจเจก ไมมีโครงสรางความสัมพันธกันอยาง
มนุษยเชนครอบครัวและชุมชนได
ภาคอีสานนั้นเปนพื้นที่กึ่งแหงแลงและชุมชื้นที่คนจากภายนอกแลเห็นวาเปนพื้นที่แหงแลงทุรกันดาร แต
ในความเปนจริงแลวกลับเปนพื้นที่ทม
ี่ ีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบานเมืองของมนุษยที่มีรอ
 งรอยของ
อารยธรรมมาแตโบราณกวา ๒,๕๐๐ ป อารยธรรมที่วานี้ก็คือการจัดการน้ํา [Water Management] ที่แล
เห็นไดจากแบบแผนของการตั้งชุมชนหลายยุคหลายสมัย เชน สมัยแรกเริม
่ มักอยูชายขอบที่สูงอันเปนปา
โคกและใกลพน
ื้ ที่ลุมที่เปนแองหรือหนองน้ํา หรือกุด (ลําน้ําดวน) อันเปนทีก
่ ักเก็บน้ําได
เมื่อเกิดเปนชุมชนใหญที่อยูกันอยางหนาแนนก็มีการขุดสระน้ําลอมรอบชุมชน [Tank-moated
settlement] ทีท
่ ําใหคนปจจุบน
ั แลเห็นวาเปนเมืองไปก็มี ดูแตกตางจากชุมชนเมืองในที่อน
ื่ ๆ เชนในพมา
ที่มีลักษณะเปนกําแพงลอมรอบ [Walled Settlement] มากกวาการขุดคูเมืองใหกวางใหญ ยิ่งในสมัย
หลังลงมาก็มีพฒ
ั นาการขุดอางเก็บน้ําที่เรียกวา บาราย ขึ้นใหเปนแหลงน้ําศักดิ์สท
ิ ธิ์ของชุมชนที่เปนเมือง
อันมี ศาสนสถานที่มีกําแพงลอม (ปุระ) เปนเครื่องบงบอกยิ่งในสมัยหลังๆ ลงมาจนปจจุบันก็มีการกักเก็บ
น้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญโดยกรมชลประทานและการขุดอางเก็บน้ําเล็กๆ สําหรับชุมชนทีเ่ กิดใหมแทบ
ทุกชุมชน ซึ่งก็ทําใหสระน้ํา (ตระพัง) คือสัญลักษณของชุมชนบาน และอางเก็บน้ํา [Tank] เปน
สัญลักษณของชุมชนเมือง เพราะที่ใดมีอางเก็บน้ําหรือสระน้าํ ยอมมีชุมชน นับเปนอัตลักษณสําคัญของ
สังคมน้าํ ทั้งในภาคอีสานที่แตกตางไปจากสังคมน้ําไหลที่อาศัยแมน้ําลําคลองและคลองชลประทานเปน
โครงสรางในการจัดการน้ํา
ระบบการจัดการน้ําของอีสานแตโบราณที่ยังหลงเหลืออยูในหลายๆ ทองถิน
่ นั้น เปนการจัดการภายใน
นิเวศธรรมชาติของแตละทองถิ่นไป โดยใชระบบบังคับน้ําจากทางลาดหรือที่สูงเขามากักเก็บไวในที่ต่ํา
[Gravity] ที่มาของน้ําที่สําคัญ คือ มาจากปาโคกซึ่งเปนทีส
่ งู มักเปนปาโปรงที่มีพช
ื พันธุ ตนไม และสัตว
นานาชนิดทีค
่ นไดพึ่งพาในการหาอยูหากิน ปาโคกเหลานี้จะไมโดนทําลาย เปนที่ซึ่งมีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติเชนผีดูแล เชน ผีปูตา เปนตน คนอีสานสวนใหญอาศัยน้ําจากฟาคือในฤดูฝน ฝนตกผานทีส
่ ูง
จากเทือกเขา เขาและปาโคกลงสูท
 ี่ราบลุม น้ําจะไหลลงมาตามรองน้ําหรือลําหวยและไหลแผกันลงมา
เปนบริเวณกวางก็จะใชคันดินและทําการชักน้ํา เบนน้ําและกันน้ําเขาไวในพื้นที่ทาํ การเพาะปลูกหรือพื้นที่
ซึ่งเปนสระหรืออางเก็บน้ํา เชนในการทํานาไดอาศัยน้ําไหลแผลงมาจากทีส
่ งู เขาเก็บไวในบิ้งนาหรือคันนา
รูปสี่เหลีย
่ ม เมื่อน้ําเต็มที่แลวก็ปลอยผานรูพก
ั ชองทางเล็กๆ ลงสูบิ้งนาในระดับต่ําตอไป
แตถา บริเวณพืน
้ ที่ลุมทําการเพาะปลูกกวางใหญก็จะทําทํานบ [Weir] ขวางทางน้ําเพื่อชะลอน้ําและ

กระจายน้ําเขาสูที่นา โดยไมปลอยใหไหลลงหนองบึงหรือลําน้ําอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการชะลอน้ํานั้น
มักจะทํากันในตอนใกลสิ้นฤดูน้ํา เมื่อน้ําที่ไหลเร็วเจิ่งนองไหลกลับคืนสูหนองบึงและลําน้ํา ทํานบดังกลาว
จะชวยชะลอน้ําที่จะใชในการปลูกขาวตอไป นับเปนการทํานาแบบนาทามนั่นเอง
แนวทํานบทีท
่ ําหนาที่กั้นน้ํา ขวางน้ํา ชะลอน้ํา และเบนน้ําดังกลาวนี้มักถูกเรียกโดยคนปจจุบันวา ถนน
โบราณ จนมักมีการศึกษาและตีความไปตางๆ นานา เชนวา เปนถนนหลวงจากกษัตริยของเมืองนครธม
หรือนครหลวงจากกัมพูชาเขามาเมืองไทย เปนตน
ในทองถิ่นหลายๆ แหงที่เปนเมืองก็มักมีการขุดอางเก็บน้ําแบบ บาราย กักน้ําจากทํานบหรือจากลําน้ํา รอง
น้ํา ใหเพียงพอแลวก็ปลอยใหไหลลงไปยังทองถิ่นอื่นตอไป วิธีการกักน้ําระบบบาราย [Tank] ตามลําน้ํา
เชนนี้เปนชลประทานราษฎรทพ
ี่ บมากมายในศรีลังกา ตางกันแตวาอางเก็บน้ําของทางศรีลังกาเปนการกัก
น้ําเพื่อการเพาะปลูกใหไดสด
ั สวนกับจํานวนครัวเรือนและพืน
้ ที่การเพาะปลูกของชุมชน แตของทางอีสาน
ไมมุงหวังในการเพาะปลูก หากเก็บไวใชเพื่อการบริโภคอุปโภคเปนสําคัญ
ดินแดนอีสานสวนใหญขาดน้ําใตดิน อีกทั้งขางลางเปนหินเกลือ จึงมักเก็บน้ําบนผิวดินดวยการยกขอบ
เขื่อนของอางเก็บน้ําใหสูง จึงเรียกวา บาราย อันเปนภาษาสันสกฤตทีแ
่ ปลวา ยกใหสูง
บารายเปนอางเก็บน้ําศักดิ์สท
ิ ธิท
์ ี่ผค
ู นจะเอาวัวควายลงไปอาบกินไมได เพราะมุงหวังใหเปนแหลงน้ํากิน
น้ําใชในการดํารงชีวต
ิ เปนสิ่งสะทอนใหเห็นวาหัวใจของการจัดการน้ําที่สาํ คัญของคนอีสานแตโบราณ
หรืออาจจะกลาววาของทุกทองถิ่นแตละถิ่นฐานบานเมืองก็ได คือการจัดการน้ํากินน้ําใช หาใชเพื่อการ
เกษตรกรรมไม แมกระทั่งน้ําในแมน้ําลําน้าํ ใหญๆ ก็ไมนํามาใชทั้งการอุปโภคบริโภค ยกเวนพื้นที่บางแหง
ในบริเวณทีส
่ ูงเทานั้นที่มีการใชระหัดชักน้ําทีเ่ รียกวา พัด หรือ หลุก วิดน้ําเขาไปใชในแปลงนา เชนที่พบ
ในตนน้ําลําตะคองในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตนน้ําชีในเขตจังหวัดชัยภูมิ และลําน้าํ หมันในเขตอําเภอ
ดานซาย จังหวัดเลย
การจัดการน้ํากินน้ําใชของคนอีสานนั้น เปนระบบทีส
่ ัมพันธกบ
ั ลําน้ําธรรมชาติที่มต
ี นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ําทั้งสิ้น โดยมีอํานาจเหนือธรรมชาติ เชน ผี พระ และเทพเปนเจาทีค
่ ุมกติกาในการใชน้ํารวมกัน
แตโครงการผันน้ําโขง-ชี-มูลนัน
้ เปนโครงการผันน้ําเพื่อการเกษตรมารับใชการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อ
บรรดาเหยีย
่ วกา นกแรง และนกอินทรี เปนทั้งสาธารณทท
ี่ ําความพินาศวอดวายมาใหกับแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ยอมนําไปสูการทําลายนิเวศธรรมชาติและระบบทางวัฒนธรรมของผูคนตามทองถิ่นตางๆ ของ
อีสานอยางไมมีทางกูใหกลับ
นับเปนการเชื้อเชิญความวิบัตอ
ิ ยางใหญหลวงมาสูช
 ีวิตคนพอๆ หรือมากกวาโครงการเหมืองโปแตส
อุบาทวในพื้นทีร่ อบๆ อําเภอหนองหาน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี และโครงการโรงงานอุตสาหกรรม
เหล็กในเขตอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมไปถึงโครงการแกงเสือเตนที่มาจากอเวจีดวย

