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แนวคิดครอบงําการจัดการน้ํา
สูตรสําเร็จในการแกปญหาน้ําแลงน้ําทวมที่ครอบงําสังคมเราอยูปจจุบันคือ การสรางเขื่อน การสราง
ระบบชลประทานขนาดใหญ โครงการผันน้ําขามลุมน้ําตางๆ ทั่วประเทศ ดังเชนโครงการขนาดใหญที่
ใชงบประมาณมหาศาลอยางโครงการบริหารจัดการน้ํา โขง-เลย-ชีมูล โดยแรงโนมถวงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กําลังดําเนินการในปจจุบันนี้
การดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนดังกลาวนี้จะตองลงทุนลงแรงมหาศาล และเปนเรื่องที่
ประชาชนชาวบานทั่วๆ ไปเขาไปมีสวนอะไรไดยากมาก เพราะเปนเรื่องทางเทคนิควิศวกรรมแหลงน้ํา
ที่ผูกขาดอยูในกลุมนักวิชาการผูเชี่ยวชาญทั้งหลายที่เติบโต ร่ําเรียน และทํางานอยูกับเรื่องดังกลาว
คือ ศึกษา ออกแบบ วางแผน แลวก็สรางเขื่อน ฝาย อางเก็บน้ํา คลองสง คลองซอย หรือผันน้ําขาม
ลุมน้ํา ฯลฯ ระเกะระกะเต็มไปหมดทุกสายน้ํา ประเด็นสําคัญที่นาสนใจเบื้องแรกของโครงการนี้คือ
การใชงบประมาณของรัฐทําการวาจางบริษัทที่ปรึกษาตางๆ จัดทํารายงานการศึกษาเกี่ยวกับ
โครงการจัดการน้ํา ซึ่งแตละปใชเงินหลายพันลานบาท เชน การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
(Feasibility Study) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategy Environmental Assessment: SEA) ซึ่งเครื่องมืออยางหลังนี้เปนเรื่องใหม
ในสังคมไทยที่นาสนใจ และไมควรถูกนํามาใชอยางผิดๆ

SEA

คืออะไร

หากอธิบายอยางงาย SEA หรือการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategy Environmental
Assessment: SEA) นาจะหมายถึง การ ศึกษาถึงยุทธศาสตรทางเลือกของการพัฒนาที่จะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด เหมาะสมที่สุด และยั่งยืนที่สุด โดยพยายามที่จะทําขั้นตอน
กระบวนการใหเกิดความรอบคอบรอบดานที่สุด มีสวนรวมกับทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของใหมาก
ที่สุด เมื่อไดทางเลือกที่ดีที่สุดแลว จึงเอาแนวทางนี้ไปออกแบบโครงการ หลังจากนั้นจึงคอย
ไปทํา EIA หรือ HIA จนดําเนินการโครงการตอไป หรือหากไดทางเลือกและแนวทางที่เหมาะสมที่
ไมตองทําโครงการขนาดใหญแลว อาจจะไมตองทํา EIA ก็ได อาจจะทําแค IEE (การศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน) ก็พอ เชน สมมุติวาโจทยของการแกไขปญหา ฝนแลง น้ําทวมในลุม

น้ํายม นาจะมีทางเลือกที่ดีที่สุดคืออะไร หากกระบวนการ SEA ทั้งหมดไดขอสรุปออกมาวาตองทํา ๓
เรื่อง คือ ๑) การฟนฟูศักยภาพและเพิ่มพื้นที่ปาตนน้ํา ๒) การทําแกมลิงกระจายอยูตามที่ราบลุมน้ํา
ยมตอนกลางและตอนลาง และ ๓) การจัดการระบบการผลิตใหสอดคลองกับภูมินิเวศและอุทกวิทยา
ลุมน้ํา ดังนั้น ทางเลือกจึงไมตองสรางเขื่อนแกงเสือเตน ก็ไมตองมีโครงการขนาดใหญ ไมตองเสีย
พื้นที่ปาสักทอง ไมตองเสี่ยงกับแผนดินไหวแลวเขื่อนแตก ไมตองอพยพคนทาสะเอียบ ไมตอง
ทะเลาะกัน ไมตองจัดม็อบมาตีกัน และไมตอ
 งผูกขาดการจัดการเอาไวที่กรมชลประทาน เพราะเรื่อง
ฟนฟูปาตนน้ํากรมชลประทานทําไมเปน และการปรับปรุงระบบการผลิตพืชผลที่เหมาะสมกับสภาพ
ลุมน้ํากรมชลประทานก็ทําไม เปนอีก
SEA จึงตองมีเจาภาพหลายฝายที่ทํางานบูรณาการกัน ไมใชตางคนตางทํา หรือหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งทําในทุกเรื่อง (ทั้งเรื่องที่ตนเองถนัดและไมถนัด) อยางนี้ละเรียกวา SEAจากนั้นคอย
ไปออกแบบรายละเอียดในเรื่องยิบยอยตอไป หากทั้งหมดแลวโครงการตางๆ ในยุทธศาสตร
ทางเลือกที่กําหนดออกมาไมใชโครงการอะไรที่ใหญโต หรือไมมีผลกระทบอะไรมาก ก็ไมตองไป
เสียเงินเสียทองเสียเวลาทํา FS, EIA, HIA ใหมันวุนวายก็ได
ดังนั้น SEA จึงเปนกระบวนการที่ควรตองทํากอน FS และ EIA และโดยหลักการแลวตองคํานึงถึง
ขอจํากัดและเงื่อนไขตางๆ อยางรอบคอบ โดยเฉพาะนโยบาย กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และเนนการมีสวนรวมของทุกฝายในลักษณะ รวมคิดรวมทํา ไมใชแคมารวมเวที
เฉยๆ โดยอยางนอยตองมีขอตกลงหรือมีเปาหมายรวมกัน คือ ประโยชนสูงสุด ความยั่งยืน และ
ไมสรางปญหาเรื่องอื่นใหซ้ําซอนขึ้นมา รวม ถึงขึ้นอยูกับ Concept ของการพัฒนาดวย เชน หาก
ตองเนนการพัฒนาในลักษณะโครงการที่ ถูก งาย ดี อะไรที่แพงๆ ยากๆ และสุมเสี่ยงตอการทําให
เกิดปญหาก็ตองตัดออกไป เปนตน
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ผันน้ํากับคนอีสาน

คนอีสานคงเคยไดยินโครงการผันน้ําโขง-เลย-ชี-มูล ในชวงรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ความฝนของ
รัฐบาลสมัครตั้งใจจะสานตอโครงการโขงชีมูลเดิม จนกระทั่งตอมานายกสมชาย วงศสวัสดิ์ ไดมีการ
ผลักดันโครงการใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดย ครม. มีมติเห็นชอบใหทําการศึกษาโครงการผันน้ําโขงเลย-ชี-มูล ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ จะใชเวลาในการศึกษาประมาณ ๗๒๐ วัน (ตั้งแต ๑๖
กันยายน ๒๕๕๒ – ๕ กันยายน ๒๕๕๔) แตไมมีการเปดเผยจํานวนเงินในการวาจางบริษัทที่ปรึกษา
ที่ทําการศึกษาครั้งนี้

ภาพจาก www.learner.in.th

รายละเอียดของการศึกษาครั้งนี้จะมีการจัดทํารายงาน ๓ ฉบับคือ รายงานการประเมินยุทธศาสตร
ทางสิ่งแวดลอม (SEA), รายงานการศึกษาความเหมาะสมของการผันน้ําโขงโดยแรงโนมถวง
(Feasibility Study)เพื่อแกไขปญหาเรื่องน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) เสนอมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของแนวทางผันน้ําที่ปากแมน้ําเลย
มายังพื้นที่ลุม น้ําชี ลุมน้ํามูลและลุมน้ําโขงอีสาน, รายงานการประเมินผลกระทบดานสังคม (SIA)
และรายงานการผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) ตามแนวนโยบายของสํานักงานแผนและนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การศึกษาไดคืบหนาอยางเงียบๆ โดยบริษัทที่ปรึกษาจํานวน
๔ บริษัท ซึ่งเปนบริษัทเดิมๆ ที่เคยทํางานศึกษาโครงการตางๆ ในอีสานมามากมาย เชน บริษัท
ปญญา คอนซัลเทนต และบริษัททีม คอนซัลเทนต เปนตน
งานศึกษาครั้งนี้เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๒ จนถึงสิ้นกรกฎาคม ๒๕๕๓ ขณะนี้
รายงานการประเมินยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมหรือ SEA กําลังจะ “แลวเสร็จ” ทามกลางความ
งุนงงสงสัยของคนอีสาน ชุมชนที่อยูในเขตไดรับผลกระทบและไดรับประโยชนยังไมเคย หรือรับรู
งานศึกษาครั้งนี้ แตผศ
ู ึกษาไดกําหนดเวทีการสัมมนาเพื่อเปดเผยรายงานการศึกษาที่กําลังจะแลว
เสร็จ และเสนอทางเลือกใหประชาชนในอีสานไดเลือกวา จะเอาทางเลือกในการพัฒนาโครงการผัน
น้ํานี้อยางไรบาง เสนทางไหน พรอมกับยกเหตุผลวา เปนการเปดเผยขอมูลขาวสารของโครงการ
ตามรัฐธรรมนูญไทย ป ๒๕๕๐ หมวดที่ สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย วาดวยเรื่องการรับรูขอมูล
ขาวสาร, สิทธิชุมชน แนวนโยบายการมีสวนรวมของรัฐ การมีสวนรวมครั้งนี้จะใชเวลาเพียงครึ่งวัน ใน
๔ เวที ๔ วัน ๔ จังหวัด คือ ขอนแกน นครราชสีมา อุดรธานี นครพนม และอุบลราชธานี โดยจะมี
ตัวแทนจาก ๑๙ จังหวัดในภาคอีสานเขารวม ภาคประชาชนที่ติดตามสถานการณนโยบายการจัดการ
น้ําของภาคอีสานมาตลอดจึงมีคํา ถามวา “ระยะเวลาเพียงครึ่งวันกับการตัดสินใจอนาคตของ
คนอีสาน เปนเรื่องสมควรแลวหรือ”

ทางเลือกทีซ่ ้ํารอยเกา
รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีขอสรุปทางเลือกที่จะนําเสนอใหกับภาคประชาชนไดเลือกนั้นมี ๓
ทางเลือกคือ
ทางเลือกที่ ๑ การพัฒนาคลองสงน้ําสายหลักความยาว ๕๓๐ กม. จะสงน้ําใหพื้นที่
ชลประทานเดิม ๑.๘๓ ลานไร
ทางเลือกที่ ๒ พัฒนาคลองสงน้ําสายหลักความยาว ๑,๑๙๕ กม.สงน้ําใหพื้นที่ชลประทาน
เปดใหม จํานวน ๓๑.๒๔ ลานไร
ทางเลือกที่ ๓ พัฒนาคลองสงน้ําสายหลักใหเต็มศักยภาพ (ความยาวประมาณ ๒,๑๔๓ กม.)
จะสงน้ําใหพื้นที่ชลประทานเดิมและพื้นที่เปดใหม จํานวน ๓๓.๐๗ ลานไร
โดยรายงานฉบับนี้จะดําเนินการศึกษาใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

ชีวิตคนอีสานที่คนอื่นเลือกให
รายงานฉบับนี้มีการจัดเวทีเพื่อรับฟงความเห็นตอการตัดสินใจมาแลวใน ๓ ระดับคือ ระดับ นโยบาย
คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ, อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา, เลขาธิการสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ ซึ่งคณะระดับนโยบายนี้ใหความเห็นวา “เปนเรื่องจําเปนเพื่อประโยชนของชาติ เพื่อ
คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชนคนไทย”ในสวนของขอตกลงวาดวยความรวมมือ
ในการพัฒนาลุมน้ําโขงอยางยั่งยืนเมื่อป ๒๕๓๘ ซึ่งสามารถสรุปไดวา
(๑) โครงการนี้อยูภายใตหลักเกณฑการผันน้ําในฤดูน้ํามากและใชน้ําภายในลุมน้ํา ซึ่งหากมีการ
พัฒนารัฐบาลไทยเพียงตองแจงไปใหประเทศภาคีทราบเทานั้น และหากจะตองผันน้ําในฤดูแลงตอง
หารือกอน (๒) โครงการนี้จะไมมีการกอสรางในแมน้ําโขงทําใหไทยสามารถตัดสินใจไดตามลําพัง

(๓) การสรางเขื่อนในแมน้ําโขงตอนบนของจีน ชวยเพิ่มปริมาณน้ําในฤดูแลงและลดปริมาณน้ําในฤดู
ฝนอันเปนผลดีตอทายน้ําของ ไทย
สวนการจัดเวทีการพิจารณาระดับภูมิภาค (กลุมจังหวัด) มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ควร
เลือกทางเลือกที่ ๓ คือการพัฒนาเต็มศักยภาพจึงจะสามารถแกไขปญหาภัยแลงใหครอบคลุมพื้นที่
อีสานทั้งหมดได โดยการทําคลองสงน้ําและอุโมงคผันน้ําเปนองคประกอบ พรอมกับมีขอสรุปถึง
ผลประโยชนที่จะตามมาวา
•

•

•

•

มีปริมาณน้ําที่จะผันเขามาประมาณ ๑๕,๒๓๘ ลานลูกบาศกเมตร เพื่อตอบสนองพื้นที่
ชลประทานทั้งหมด ๓๓.๐๗ ลานไร โดยเปนพื้นที่ชลประทานเดิม ๓๑. ๒๔ ลานไร และ
พื้นที่ชลประทานใหม ๑.๘๓ ลานไร
ครัวเรือนที่จะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจํานวน ๑,๕๔๕,๓๒๗ ครัวเรือน หรือประมาณ ๕๔.๔๕
เปอรเซ็นต และจะมีรายไดเพิ่มขึ้นเปน ๑๐๓,๐๓๗ บาทตอป (รายไดเพิ่มขึ้น ๕๔
เปอรเซ็นต/ป)
ครัวเรือนที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการนี้ ๒,๒๘๑ ครัวเรือน พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการประมาณ ๒๘๓,๕๕๒.๗๕ ไร โดยสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางรองลงมา
แนวผันน้ํานี้จะตัดผานแนวดินเค็มเพียง ๒๕๕ ไร และจะมีผูไดรับประโยชนจากโครงการนี้
ประมาณ ๑,๔๕๙,๘๓๑ ครัวเรือน โดยจะทําใหคนจนในอีสานที่มีอยูประมาณ ๒.๘ ลานคน
ลดลงประมาณ ๑.๙ ลานคน และจะทําใหคนจนเหลือเพียง ๑.๒๙ ลานคนเทานั้นในภาค
อีสาน โดยมีเพียงจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดชัยภูมิเทานั้นที่อยูนอกเหนือจากองค
ประกอบของแนวผันน้ําและคลองสงน้ําหลักเดิมในพื้นที่ชลประทาน จึงทําใหโครงการนี้
ครอบคลุมเพียง ๑๗ จังหวัดในภาคอีสาน

นี่เปนขอสรุปเบื้องตนที่มีการศึกษาผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ ผันน้ํานี้ โดยยังไมมีขอมูล
ชัดเจนวา จะตองสงเสริมรูปแบบการผลิตใหกับชุมชนอยางไร จะตองเพาะปลูกหรือสรางระบบเกษตร
แบบใด จึงจะสามารถเพิ่มรายไดใหมากถึง ๕๔ เปอรเซ็นตตอปได และการนําน้ําปริมาณมหาศาล
เกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ําทาทั้งหมดตอปในภาค อีสานนั้น ปริมาณน้ําที่เหลือจากการเกษตรจะ
จัดการอยางไร ลําพังเพียงฤดูน้ําหลากน้ําก็มากมายเพียงพอแลว
หากสังเกตใหดีจะเห็นวา รายงานผลการศึกษาดังกลาว “ไมใช” ทางเลือกใหมในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําของภาคอีสาน และไมอาจจะถือไดวาเปนกระบวนการ SEA เปน เพียงแนวทางพัฒนา
โครงการแบบเดิมๆ ของกรมชลประทานที่อาศัยชื่อ SEAมาใชประโยชนแบบสุกเอาเผากิน ไมมีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาคอีสาน และผลที่ออกมาก็สะทอนความคับแคบของบรรดา
ผูเชี่ยวชาญ นักเทคนิควิศวกรรมทั้งหลายที่ไมเขาใจบริบทภูมินิเวศวัฒนธรรมของอีสานทั้ง ระบบ
เปน SEA จอมปลอมลวงโลกที่ดูถูกภูมิปญญาคนอีสานอยางที่สุด เปนการเสนอทางเลือก
ปญญาออนใหคนอีสานเลือกวาจะเอาคลองยาวกี่กิโลเมตร SEA โครงการนี้ไมไดแสดงถึง
ภูมิปญญาอะไรใหมๆ ที่บงชี้ถึงความชาญฉลาดของกรมชลประทานที่กอตั้งมากวารอยป
เลยและที่สําคัญและนาเจ็บปวดที่สุดก็คือมันเปนทางเลือกที่ซ้ําซอนกับแนวคิดเดิมของ “โครงการ
โขงชีมูล” ตั้งแตป ๒๕๓๒ ที่ปจจุบันสิ่งกอสรางตางๆ ในโครงการนี้ลวนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ระบบนิเวศ วิถีชีวิตและละเมิดสิทธิของชุมชนอีสานอยางตอเนื่องและยาวนาน ในขณะนี้ปญหา
ผลกระทบดังกลาวก็ยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบแกไข ปญหาใหลุลวงไปได กรม
ชลประทานซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการโขงชีมูลในปจจุบันนาจะรู ดี
นอกจากนี้ สิ่งที่เสนอในทางเลือกยังบอกเอาไววา หากมีการผันน้ําเขามามากถึง ๑๕,๐๐๐ ลาน
ลูกบาศกเมตรตอปนั้น ควรเปนการใชน้ําอยางประหยัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ก็ไมรูวา
การผันน้ําเขามาชวยใหเกิดการใชน้ําอยางประหยัดไดอยางไร เพราะแคตนทุนการผันน้ําก็มีคาใชจาย
มากมายแลว และก็ไมแนวาจะคุมคาตอการลงทุนหากเกษตรกรอาจจะตองจายคาน้ํา โครงการนี้จึง
นาจะขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากกวา เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเนนการพึ่งตนเองและสราง
ระบบการจัดการน้ําในระดับไรนา เพื่อตอบสนองการผลิตในระดับครัวเรือน
ดังนั้น ประชาชนอีสานทั้งหลายคงตองรวมกันเสนอความเห็นตอการจัดการน้ําที่เหมาะสม สําหรับ
สภาพพื้นที่ภูมินิเวศและวัฒนธรรมการผลิตของคนอีสาน และขอสําคัญ คือ การรวมกันติดตามและ
ตรวจสอบ “ธุรกิจการศึกษารายงานความเหมาะสม” ของโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ในอีสานตางๆ

ที่แตละปมีรายงานในลักษณะนี้ออกมาเปนจํานวนมาก แตสุดทายโครงการและทางเลือกที่ไมควรจะ
เลือกมาตั้งแตตนเหลานี้ก็ไม สามารถดําเนินโครงการได แตที่ไดแนนอนคือ งบประมาณของรัฐที่
ตองจายใหกับบริษัทที่ปรึกษาหลายแหงทําการศึกษาในลักษณะนี้มันคือภาษีของประชาชน
เปนจํานวนมหาศาลซึ่ง หากศึกษาใหดีจะพบวา มีการศึกษาซ้ําซอนกันหลายหนวยงานมาก และก็มี
ไมกี่บริษัทที่รับงานแบบนี้ไปทํา โดยที่กระบวนการศึกษาก็ยงั ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย คือ เปน
เรื่องของผูเชี่ยวชาญ และนักเทคนิคทางวิศวกรรมชลประทาน คนอื่นอยาเขามายุง
หากนับรวมงบประมาณที่จางบริษัทที่ปรึกษาเหลานั้นไปทําการศึกษาความ เหมาะสมของโครงการ
ตางๆ คงสามารถสรางระบบจัดการน้ําที่เหมาะสมใหกับชุมชนอีสานไดอีกมากมายหลายรูป แบบ เชน
การพัฒนาระบบจัดการน้ําตามภูมินิเวศ การขุดสระน้ําในไรนา หรือแมแตการปรับปรุงระบบ
ชลประทานเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คนอีสานอยากไดน้ําก็จริง แตไมเอาโครงการผันน้ํา อยากเสนอทางเลือกเองบาง และไมเอา
SEA (ฉบับเลือกความยาวของคลอง) ฉบับนี้...
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