โครงการผันน้ําระหวางประเทศของไทย:
ความเปนมาและทัศนะวิจารณบางประการ
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
มิถุนายน 2551

โครงการที่เปนเสมือนปฐมบทแหงกระบวนการผลักดันใหมีการผันน้ําจากแมน้ํานานาชาติไมนาจะพนไปจาก
“โขง-ชี-มูล” อภิมหาโครงการผันน้ําของประเทศไทยที่ผลักดันโดยนายประจวบ ไชยสาสน เมื่อครั้งที่ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
(ป 2531-2534) โครงการโขง-ชี-มูล มุงพลิกฟนแผนดินอีสานดวยการผันน้ําจากแมนา้ํ โขงที่เชื่อกันวามี
ปริมาณมากมายมหาศาลและยังไมไดถูกใชประโยชน เขามายังลุมแมน้ําชีและมูล เพื่อหลอเลี้ยงพื้นที่
ชลประทานที่จะเพิ่มขึ้นอีก 2-3 ลานไร และนับแตนั้นเรื่อยมา พรรคการเมืองตางๆ มักใชวาทกรรม “การ
สรางระบบชลประทานและพัฒนาแหลงน้ํา” เปนกุศโลบายในการหาเสียงโดยเฉพาะจากประชาชนในภาค
การเกษตร
อยางไรก็ตาม ภายใตแนวโนมการเติบโตเศรษฐกิจของไทยตลอดชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาที่ตอง
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติแทบทุกชนิด (น้ํา พลังงาน ปาไม ที่ดิน และแรธาตุ) อยางเขมขน และทิศทาง
เศรษฐกิจของไทยในอนาคตที่ยังตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระดับการเติบโตตอ ทําให
โครงการผันน้ําจากแมน้ํานานาชาติ (คือแมน้ําโขง และสาละวิน) ดูสมเหตุสมผลและชอบธรรมมากขึ้น
กวาเดิมที่คอนขางจะเปนไปเพียงเพื่อการสรางความนิยมทางการเมือง เพราะประเทศไทยนับวันยิ่งพึ่งพา
ตนเองไดนอยลงในทางทรัพยากรธรรมชาติ จึงตองผลักดันใหเกิดกระบวนการและกลไกที่จะเอื้ออํานวยให
ตนสามารถเขาไปตักตวงทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ในประเทศเพื่อนบานไดมากขึ้น การที่องคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนของไทยเขาไปลงทุนกอสรางเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟาและขายกลับมายังไทยเปนตัวอยางที่ชัดเจน
ที่ไดเกิดขึ้นแลว และการผันน้าํ ขามพรมแดน ไทย-ลาว และ ไทย-พมา ทีเ่ ปนหัวขอถกเถียงในสังคมไทย
ปจจุบัน ก็กําลังจะเกิดขึ้นติดตามมา
บทความนี้มุงใหขอมูลเบื้องตนสําหรับผูสนใจติดตาม ประเด็นการผันน้ําขามประเทศ รวมทั้ง
ประเด็นความสัมพันธระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน ไดเขาใจเบื้องหลังความเปนมาของกระบวนการ
ผลักดันและโครงการผันน้ําขามพรมแดน ตลอดจนทัศนะวิจารณบางประการตอโครงการผันน้ําเหลานี้
ความคิดกระแสหลักของรัฐไทย กับการผันน้ําขามพรมแดน
แนวความคิดและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐ อันหมายรวมทั้งรัฐบาลและ
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ มุงเนนการจัดหาน้ําหรือการสรางแหลงกักเก็บน้ํา เพื่อตอบสนองกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด ดวยภาครัฐพิจารณาวาปญหาหลักคือ น้ําขาดแคลนและน้ําทวม สาเหตุมาจาก
การมีแหลงเก็บกักน้ําที่ไมเพียงพอสําหรับเก็บกักน้ําในชวงหนาฝนไวใชประโยชนในชวงหนาแลง
ขณะเดียวกันแหลงเก็บกักน้ําที่ไมเพียงพอ ทําใหเกิดความจํากัดในการปองกันหรือบรรเทาปญหาน้ําทวม
ในชวงฤดูน้ําหลากดวย
กลาวเฉพาะกรมชลประทานซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการจัดหาน้ํา 1 การยึด
แนวทางการจัดหาหรือการสรางแหลงเก็บกัก สะทอนคอนขางชัดเจนในภาพรวมงบประมาณขององคกร
กลาวคือ
กรมชลประทานใชงบประมาณในการดําเนินงานตั้งแตป 2530-2541 รวมกันทั้งสิ้นกวา 2.62 แสน
ลานบาท 2 สวนหลักของงบประมาณถูกใชเพื่อการจัดหา และในชวงป 2543-2547 กรมชลประทานมีการ
ลงทุนพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทานเฉลี่ยสูงถึงปละ 24,000 ลานบาท 3
ในปงบประมาณ 2548 งบประมาณแบงตามกรอบแผนทรัพยากรน้ํา ดานการจัดหาและพัฒนารวม
1,573 โครงการ จํานวนเงิน 24,175.826 ลานบาท 4
ในปงบประมาณ 2549 งบประมาณดานการลงทุนของกรมชลประทานลดนอยลงไป คือ เปน
จํานวนเงิน 18,817,190,200 บาท 5
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กรมชลประทานมีภารกิจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก 1) การจัดใหไดมาซึ่งน้ํา หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม สง
ระบาย หรือแบงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และ 2) ดําเนินการเกี่ยวกับความ
เสียหายอันเกิดจากน้ํา (กรมชลประทาน, 2547)
รายงานการวิจัย แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย โดย มิ่งสรรพ และคณะ, 2544
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดย สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2547
กรมทรัพยากรน้ํา http://202.129.59.150/bwrpp/intg_pln&bgt/49/cov.doc วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
กรมทรัพยากรน้ํา http://202.129.59.150/bwrpp/intg_pln&bgt/50/budget50_all.xls วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
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แตแลวในปงบประมาณ 2550 งบประมาณแบงตามกรอบแผนทรัพยากรน้ํา ดานการจัดหาและ
พัฒนา มีมูลคาที่พุงพรวดขึ้นไปเปนจํานวนเงิน 66,119,212,500 บาท ครอบคลุมโครงการทั้งสิ้นถึง 9,486
โครงการ 6
เห็นไดวา ภาพรวมของงบประมาณดานการพัฒนาแหลงน้าํ ที่ผานมา สะทอนใหเห็นถึงนโยบายการ
จัดการน้ําที่เนนโครงการดานการพัฒนาแหลงน้ํา
ประเด็นที่สําคัญคือ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศเติบโตสงผลใหความตองการการใชน้ําเพิ่มสูงขึ้นใน
ทุกภาคเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ) แหลงเก็บกักน้ําจะตองขยายตัวเพื่อตอบสนอง
ความตองการที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ ผูตัดสินใจทางนโยบายและผูบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของไทยเห็นวา เปน
เรื่องปกติที่เศรษฐกิจจะตองเติบโตตอไปเปนลําดับ และก็เปนเรื่องปกติที่การใชน้ําจะตองเพิ่มขึ้นเพื่อรับใช
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อความตองการขยายตัวเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง ประเทศไทยจะไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการเผชิญขีดจํากัดทรัพยากรน้ําภายในประเทศ นี่คือแนวคิดตนตอของนโยบายผันน้ําขาม
พรมแดน อันเปนที่มาของโครงการผันน้ําจากแมน้ํานานาชาติ และแมน้ําของประเทศเพื่อนบานที่รัฐบาล
ไทยกําลังผลักดันอยูในขณะนี้ (ป 2551)
นโยบายการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบาน
แนวคิดการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบานมีความเปนมาไมนอยกวา 2 ทศวรรษ โครงการจัดหาน้ํา
ตนทุนหรือโครงการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบานหรือแมน้ําระหวางประเทศ เคยมีการศึกษาเบื้องตนมากอน
หนานี้แลวหลายโครงการ บางโครงการไดเริ่มดําเนินการไปบางแลว เชน โครงการโขง-ชี-มูล โดยกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน โครงการนี้ไดกอปญหาผลกระทบสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาอยางมากมาย
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในหลักการ ใหกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน ดําเนินการตามแผนพัฒนาระยะที่ 1 เฉพาะขั้นที่ 2 ซึ่งเปนการพัฒนาโดยการใชน้ําภายในประเทศ
เทานั้น
ในป 2546 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดนําโครงการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบานกลับมา
พิจารณาใหมอยางจริงจัง ซึ่งมีจุดเริ่มจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 จัดโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ที่กระทรวงการตางประเทศ โดย
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม นายสุวิทย คุณกิตติ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติได
เสนอแนวความคิดการพัฒนาระบบเครือขายน้ําของประเทศ (National Water Grid) เพื่อพัฒนาการ
ชลประทานใหแกพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยใหครบ 132.48 ลานไร ซึ่งประกอบไปดวยโครงการผัน
น้ําระหวางประเทศ ในฐานะที่เปนแหลงน้ําตนทุนของระบบเครือขายน้ํา, การสรางเขื่อนภายในประเทศ และ
ระบบสงน้ําทั้งแบบเปดและแบบปด (หรือระบบทอ) เพื่อเชื่อมโยงแหลงน้ําตนทุน อางเก็บน้ําและพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมดไวดวยกัน โครงการดังกลาวนี้มีการประเมินวา อาจจะตองใชงบประมาณสูงถึง
400,000 ลานบาท และจะเริ่มกอสรางภายใน 5 ป
โครงการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบานหลายโครงการ ซึ่งไดมีการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนไว
แลว ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อเปนโครงการจัดหาน้ําตนทุนใหกับระบบเครือขายน้ําของประเทศไทย
ไดแก โครงการผันน้ําสาละวิน-เขื่อนภูมิพล โครงการผันน้ํางึม-หวยหลวง โครงการผันน้ําเซบั้งไฟมุกดาหาร โครงการผันน้ําเซบั้งเหียง-ลุมน้าํ ชีตอนลางและโครงการผันน้ําสตึงนัม-ตราด และไดมีการ
เผยแพรขอมูลการผันน้ําโดยสรุปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ประเทศ
ลาว

พมา
กัมพูชา

โครงการทีท
่ ําการศึกษา
ผันน้ําจากน้ํางึม ลงหวยหลวง
ผันน้ําจากเซบั้งเหียง ลง ลุมน้ําชีตอนลาง
ผันน้ําจากเซบั้งไฟ – มุกดาหาร
แมน้ําสาละวิน – เขื่อนภูมิพล
สตึงนัม ตราด จันทบุรี ระยอง

ลบ.ม./วินาที
พื้นที(่ ลานไร)
200
1.2
250
1.9
200
1.2
3,800 ลานลบ.ม.ตอป
-

หลังจากนั้น ในชวงป 2547-2548 หนวยงานหลัก 3 หนวยงานไดแก กรมทรัพยากรน้ํา กรม
ชลประทาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดพฒ
ั นาขอเสนอ
โครงการแหลงน้ําขนาดใหญมากมาย เพือ
่ ใหสอดรับกับแนวนโยบายทรัพยากรน้ําของรัฐบาลในขณะนั้น ที่
กําลังมุงผลักดัน National Water Grid หรือระบบโครงขายน้ําของประเทศ
ตัวอยาง เชน กรมทรัพยากรน้ําไดวาจางมหาวิทยาลัยขอนแกน ศึกษาความเปนไปไดและ
ออกแบบโครงการโครงขายน้ําแหงชาติ และการพัฒนาชลประทานระบบทอ มีการแบงระบบโครงขายน้ํา
6
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ออกเปน 13 ระบบยอยทั่วประเทศ กลุมวิศวกรที่สนับสนุนโครงการ เสนอวาการพัฒนาโครงการ
ชลประทานระบบทอเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากเปน “ระบบชลประทานในอนาคตของไทย” ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 70 แมวาจะมีคาการลงทุนที่แพงกวาระบบที่มีอยูถึง 3 เทา และตองมีการเก็บคา
น้ําในราคาไมต่ํากวา 1.5 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรรายยอยจํานวนมากที่เคยผลิตเพื่อ
การยังชีพเปนหลัก มีแนวโนมตองเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของตนไปเปนการเกษตรแบบครบวงจรหรือ
อุตสาหกรรมการเกษตร และวิศวกรกลุมนี้ยังเสนอวา เพื่อความคุมทุนของระบบ จะตองมีการขายน้ําดิบเพื่อ
การผลิตอื่นๆ เชน น้ําประปา และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เปนตน
ภาพแสดงระบบโครงขายน้ํายอยของประเทศ 13 ระบบทั่วประเทศ

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ํา

ตอมาแผนงานตางๆของทุกหนวยงาน ไดถูกรวมเปนแผนงานเดียวเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ
(Mega Project) ดานทรัพยากรน้ํา มีงบประมาณลงทุนระหวางป 2549-2552 รวมสูงถึง 196,320 ลานบาท
อยางไรก็ตามรัฐบาลไดแยกโครงการขนาดใหญบางสวน ไดแก โครงการผันน้ําขามลุมน้ําและโครงการ
ชลประทานระบบทอ ออกจากความรับผิดชอบจากหนวยงานปกติ และเตรียมการใหเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศเขารวมลงทุนในลักษณะของการใหสัมปทานโครงการ ดังนั้น โครงการขนาดใหญดาน
ทรัพยากรน้ํา จึงประกอบดวย 2 กลุมโครงการใหญ คือ
• กลุมโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ที่หนวยงานปกติไดวางแผนไว ในวงเงินลงทุนมีมูลคารวม
196,320 ลานบาท
• กลุมโครงการขนาดใหญที่จะเปดใหสัมปทานแกเอกชน สวนใหญเปนโครงการประเภท
โครงการผันน้ําขามลุม ในภาคเหนือไดแก โครงการผันน้ํากก-อิง-นาน, โครงการผันน้ําสาละ
วิน-อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล และโครงการผันน้ํางึม
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดวางแผนเปดรับขอเสนอการรวมลงทุนจากภาคเอกชนในราว
เดือนเมษายน 2549 แตตองระงับไปเนื่องจากวิกฤติการณทางการเมืองในประเทศ ติดตามมาดวยการยุบ
สภาผูแทนราษฎรในเดือนกุมภาพันธ 2549 จนถึงปจจุบัน (มิถุนายน 2551) ยังไมมีความคืบหนาใด ๆ ใน
การใหสัมปทานแกภาคเอกชน อยางไรก็ตามหนวยงานราชการเจาของโครงการ ยังคงศึกษาและผลักดัน
โครงการตางๆ เหลานี้อยางตอเนื่อง ภายใตกระบวนการงบประมาณปกติ
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จนถึงรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ไดมีการปดฝุนโครงการผันน้ําที่เคยศึกษาไวในชวงรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังจะเห็นไดจากรายการ “สนทนา ประสาสมัคร” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 นาย
สมัคร สุนทรเวช ไดแสดงความตั้งใจของตนเองอยางชัดแจงผานรายการดังกลาว วาตองการผลักดันให
เกิดโครงการผันน้ําโขงและน้ํางึม มายังภาคอีสานของประเทศไทย ใหปรากฏเปนจริง รวมทั้งการผันน้ําจาก
แมน้ําสาละวินมายังภาคกลางของประเทศไทยดวย
กระบวนการความตกลงระหวางประเทศ กับการผันน้ํา
หลายรัฐบาลที่ผานมาของประเทศไทยไดพยายามพัฒนากระบวนการเจรจาระหวางประเทศ
เพื่อใหสามารถบรรลุขอตกลงในการพัฒนาทรัพยากรน้ํารวมกัน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟา
พลังน้ําและการผันน้ํา โดยอาศัยเงื่อนไขของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ไดแก
• ภายใตปฏิญญาพุกาม เดือนพฤศจิกายน 2546 รัฐบาลไทยไดใหความชวยเหลือแบบใหเปลา ใน
การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมในการพัฒนาโครงการเขื่อนสตึงนัมในจังหวัด
เกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนทั้งเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาและผันน้ํา
• ในการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย-ลาว อยางไมเปนทางการระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2547
ทั้งสองฝายไดออกแถลงการณรวม (Joint Statement) 7 ในการจัดทําบันทึกชวยจําวาดวยการ
รวมมือจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อผันน้ําจากแมน้ํางึม เซบั้งเหียง และเซบั้งไฟ ของประเทศลาวมายัง
ประเทศไทย คําแถลงรวมดังกลาวจะสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํารวมกัน ทั้งในดานการใชน้ํา
เพื่อการผลิตไฟฟาพลังน้ํา การอุปโภคบริโภค การเกษตร การผันน้ํา จากทายเขื่อนน้ํางึมมายัง
ประเทศไทย การศึกษาโครงการอื่นที่มีศักยภาพ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวยความ
รวมมือดานทรัพยากรน้ํา และการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ
• วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (นายสุวิทย คุณกิตติ) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจความรวมมือไทย–พมาวาดวย
การจัดการทรัพยากรน้ํา และรัฐบาลพมาโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและชลประทานแหง
สหภาพพมา (Maj. General Htay Oo) โดยทั้งสองฝายไดเห็นชอบในหลักการรวมกันที่จะใหมี
ความรวมมือพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อประโยชนในดานการดํารงชีวิตและการเกษตรของ
ทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะมีความรวมมือในดานการพัฒนาแหลงน้ําและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สําหรับประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับนั้น คือผลประโยชนจากการผันน้ําลงสูแมน้ําปง และพื้นที่
ลุมน้ําเจาพระยา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําและการควบคุมปริมาณน้ําในพื้นที่ลุมน้ําดังกลาวเพื่อแกไข
ปญหาสภาวะความแหงแลงและภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้น 8
โครงการผันน้ําระหวางประเทศ ที่หนวยงานตางๆไดเสนอไว เชน
1. โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระหวางประเทศ
ไทยและประเทศพมา หรือโครงการผันน้ําโขงจากพมาสูลุมน้ํากกและลุมน้ําปง เสนอโดยกรมทรัพยากรน้ํา
2. โครงการจัดทําแผนการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม ประเทศลาว เสนอโดยกรมทรัพยากรน้ํา
3. โครงการผันน้ําสตึงนัม ประเทศกัมพูชา เสนอโดยกรมทรัพยากรน้ํา
4. โครงการผันน้ํากก อิง นาน เสนอโดยกรมชลประทาน (เปนโครงการผันน้ําจากลุมน้ําโขง ใน
เขตประเทศไทย)
5. โครงการผันน้ําสาละวิน-เขื่อนภูมิพล เสนอโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
และถายโอนมาสูกรมทรัพยากรน้ํา (เปนโครงการผันน้ําจากลุมน้ําสาละวิน ในเขตประเทศไทย)
ทัศนะวิจารณตอโครงการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบาน
โครงการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบาน อาจจะนําไปสูปญหาผลกระทบตางๆ ไดแก
1. สําหรับประเทศยากจนอยางเชนประเทศเพื่อนบานของไทย การขายทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน
อาจเปนวิธีการที่งายที่สุดในการหารายไดเขาประเทศ แตในระยะยาวดวยวิธีการเชนนี้ ประเทศเจาของ
ทรัพยากรอาจตองจายตนทุนคาเสียโอกาสที่สูง เพราะทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนา
ประเทศ เมื่อไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่ตนเปนเจาของไดอยางเต็มที่ ประเทศเหลานี้จะถูก
จํากัดโอกาสการพัฒนาในอนาคตไปโดยปริยาย
7

มติ ครม. 16 มีนาคม 2547
กรมทรัพยากรน้ํา http://www.dwr.go.th/content/news/detail.php?intContentID=854&intContentType=1 วันที่ 9
พฤศจิกายน 2547
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2. ประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศผูรับประโยชนจากการใชน้ําที่ผันเขามา ก็จะประสบกับปญหาความ
มั่นคงหรือความยั่งยืนของการพัฒนาภายใน เพราะตองพึ่งพิงทรัพยากรน้ําจากนอกประเทศ นอกจากนั้น
การที่ประเทศไทยไดใชน้ําในปริมาณที่เกินกวาที่มีอยูจริงในประเทศอยางมาก โดยโครงการผันน้ําขาม
พรมแดนที่ภาคเอกชนอาจไดรับสัมปทานดําเนินการ อาจนําไปสูความตองการ (Demand) ที่เกินไปกวาที่
เปนความจําเปนพื้นฐาน ในขณะที่น้ําสวนนี้อาจเปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศที่ขายน้ํา แตประชาชนของตนกลับไมสามารถเขาถึงทรัพยากรน้ํานี้ได สภาวะที่ไมเปน
ธรรมในการเขาถึงและการใชทรัพยากรเชนนี้อาจบมเพาะความไมพึงพอใจระหวางประเทศ ที่อาจกลายเปน
ปญหาความขัดแยงหรือปญหาการเมืองระหวางประเทศได
3. มูลคาการลงทุนที่มากมายมหาศาล (กวา 400,000 ลานบาท) นําไปสูคําถามสําคัญวา
เกษตรกรจริงๆจะมีขีดความสามารถทางการเงินเพียงใด หากตองจัดหาคาใชจายเพื่อสมทบคาลงทุนและ
คาดูแลรักษาระบบ และยังตองจายคาใบอนุญาตใชน้ําและคาใชน้ํา ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา รวม
เปนภาระทางการเงินที่นาจะหนักสําหรับครอบครัวเกษตรกรรายยอย ซึ่งเปนเกษตรกรสวนใหญ แมรัฐจะ
ชวยจัดหาแหลงสินเชื่อให แตเกษตรกรเหลานี้ได จะตองปรับการผลิตใหเปนไปเพื่อการพาณิชยอยางเต็ม
รูปแบบ หรือไมก็ตองออกไปทํางานนอกภาคเกษตรกรรมเพื่อหารายไดเสริม สงผลใหเกษตรกรสูญเสียฐาน
การผลิตแบบพึ่งตนเองของตนไป นําไปสูคําถามสําคัญอีกขอวา นี่เปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ของไทยที่ถูกตองหรือไม
4. ตัวอยางความลมเหลวของโครงการชลประทานนํารองระบบทอ 10 โครงการของรัฐบาลไทยใน
ป 2546-2547 ยังหาผูรับผิดชอบไมได ไมวาจะเปนนักการเมือง หนวยงานราชการ และบริษัทที่ปรึกษา
ความลมเหลวดังกลาวไมไดสะทอนปญหาในเชิงเทคนิคของการสํารวจออกแบบเทานั้น หากแตสะทอนถึง
ปญหาเชิงโครงสรางที่สําคัญคือ กระบวนการทํางานในเชิงบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
โครงการชลประทานนํารองไมสามารถเกิดขึ้นจริง เพราะติดยึดภารกิจขององคกรและตองปฏิบัติตาม
กฎหมายของหนวยงาน อีกทั้งกลไกการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของโครงการกอนการ
กอสรางก็ยังมิไดมีอยูจริง ไมวาจะเปนกลไกในภาครัฐและประชาชนในพื้นที่โครงการ สงผลใหการเสนอ
โครงการชลประทานนํารอง ขาดการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดอยางรอบดาน การตัดสินใจ
เดินหนากอสรางโครงการจึงเปนแรงผลักดันเฉพาะหนวยงานเทานั้น
5. มีความไมชด
ั เจนวา ในทายที่สุดแลวคนกลุมใดหรือภาคเศรษฐกิจใดกันแนที่จะไดรับประโยชน
จากการลงทุน หนวยงานหรือนักการเมืองที่ผลักดันโครงการมักอางวา ระบบผันน้ําจะกอประโยชนตอภาค
การเกษตร แตในหลายโครงการ ผูรับประโยชนจริงอาจเปนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เชน กรณีของโครงการผัน
น้ําโดยระบบทอจากเขื่อนสตึงนัม มาสูจังหวัดตราดและไปสูอางเก็บน้ําประแสร ซึ่งจะเชื่อมเขากับระบบทอ
สงน้ําดิบของบริษัทอีส วอเตอร ซึ่งไดรับสัมปทานการวางทอสงน้ําดิบในภาคตะวันออกของประเทศไทย
เกษตรกรใน จ.ตราด และ จ.ระยองไมนาจะไดรับประโยชนใดๆ จากโครงการ
6. มีแนวโนมที่รัฐบาลจะใชมาตรฐานการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ที่ต่ํากวา (ในโครงการผันน้ํา
จากประเทศเพื่อนบาน) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ดําเนินการภายในประเทศไทย เชน จะไมมีการ
เปดเผยขอมูลโครงการ ไมมีการประเมินผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม และไมมก
ี ารจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากมีพัฒนาการใน
มาตรฐานเหลานี้นอยกวาของประเทศไทย และมาตรฐานที่ดอยกวาดังกลาวนั้นอาจเปนขออางที่หนวยงาน
ของไทย รวมทั้งนักลงทุนภาคเอกชน ใชเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโครงการจากสาธารณชน ทั้งๆ ที่การ
กอสรางและการดําเนินการโครงการผันน้ําทั้งหลายเหลานี้มีแนวโนมที่จะกอผลกระทบตอชุมชนและระบบ
นิเวศนในประเทศเพื่อนบานที่รุนแรง
ความสงทาย
ภาคประชาสังคมของไทยควรชวยกันจับตาและตรวจสอบ การดําเนินนโยบายพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานของรัฐบาลไทย เพื่อใหการตัดสินใจของรัฐบาล โดยเฉพาะในการดําเนิน
โครงการผันน้ําขามพรมแดนตางๆ เปนไปอยางระมัดระวังและรอบดาน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่ประเทศไทยจะไมมี
ภาพลักษณของนักฉกฉวยโอกาสจากเพื่อนบานที่ดอยโอกาสกวา คนไทยไมควรเปนที่จดจําของประชาชน
ในภูมิภาคแมนา้ํ โขงวา เปนผูที่เขามาเอารัดเอาเปรียบ หรือเปนผูเขามากอบโกยและทําลายความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา
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