ประชาไท 3 มิถุนายน 2551

โครงการผันน้ําและเขื่อนกั้นน้ําโขง โครงการเพื่อประชาชน?
จากกรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กลาวยืนยันการตัดสินในของรัฐบาลไทยที่จะดําเนิน
โครงการผันน้ําจากแมน้ําโขงและสรางเขื่อน 3 แหงบนแมน้ําโขง ผานทางรายการ “สนทนาประสาสมัคร”
เมื่อวันอาทิตยที่ 25พ.ค.ทีผ
่ านมา และมีการผลักดันประเด็นดังกลาวเขาสูท
 ป
ี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
กอนหนานี้ นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย ไดออกมากลาวถึง“โครงการระบบการจัดการสงน้ํา
แบบไฮโดรชิล” หรือการผันแมน้ําโขงผานอุโมงค (Tunnel) หลังขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเพียง
ขามคืน โดยมีนางอนงควรรณ เทพสุทิน2535 โครงการดังกลาว ซึง
่ เปนสวนหนึ่งของโครงการ โขง
ชี มูล โดยทําการผันน้ําเพื่อแกปญหาภัยแลงในพื้นที่ภาคอีสานทัง
้ 19 จังหวัด
“เรื่องนี้ถือเปนความฝนของผม และไดคุยกับ ส.ส.ในพื้นที่ทต
ี่ ิดกับแมนา้ํ โขงบางสวนแลว ถาไมไดเปน
นายกฯ ก็คงจะไมเกิดขึ้น”คํากลาวของนายกรัฐมนตรีสมัคร
ในสวนของภาคประชาชน ลาสุด เครือขายประชาสังคมไทยเพื่อแมน้ําโขง ไดจัดแถลงขาว เมื่อ 29 พ.ค.
ชี้แจงเนื้อหาจากการศึกษาเกี่ยวกับแผนการทีน
่ ายกสมัคร และรัฐบาลจะดําเนินโครงการผันน้ําจากแมน้ํา
โขง และการสรางเขื่อนบนแมน้ําโขง 3 แหง บริเวณชายแดนไทย-ลาว ที่ จ.เลย จ.หนองคาย และ จ.
อุบลราชธานี หลังจากที่ไดรวมกับเครือขายภาคประชาสังคมและนักวิชาการกวา 100 รายนาม สง
จดหมายเปดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของ กอนหนานี้ (28 พ.ค.) เพื่อทักทวงและเรียกรอง
ความโปรงใสและธรรมาภิบาลในกระบวนการตัดสินใจในโครงการดังกลาว
ผันน้ําโขงและการสรางเขือ
่ นเขื่อนความสัมพันธที่ไมอาจแบงแยก

นายมนตรี จันทวงค มูลนิธิฟนฟูชีวต
ิ และธรรมชาติ (TERRA) ทบทวนถึงโครงการผันน้ําในประเทศ
ไทยวา มีการศึกษาโครงการผันน้ําตั้งแตสมัยรัฐบาลทักษิณ 1 โดยมี 13 ระบบทั่วประเทศ สวนโครงการ

ในภาคอีสานทีน
่ ายกสมัคร สุนทรเวชพูดถึงลาสุด มี 2 โครงการหลัก คือ โครงการผันน้ําโขงจากเขื่อนน้ํา
งึมประเทศลาว มายังอางเก็บน้ําหวยหลวงมาลงที่เขื่อนลําปาว และโครงการผันน้ําจากแมน้ําโขงที่ จ.เลย
มาลงที่เขื่อนอุบลรัตน หมายความวาเขื่อนลําปาวและเขื่อนอุบลรัตนจะเปนแหลงเก็บกับน้ําที่มาจากการ
ผันน้ําของภาคอีสาน
สําหรับโครงการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม มีการศึกษาของกรมทรัพยากรน้าํ มีมาตั้งแตป 2548 เปนโครงการ
ใหญที่ครอบคลุมทั้งภาคอีสานเพื่อการชลประทาน โดยประกอบดวย 20 กลุมโครงการ คือ โครงการผันน้ํา
จากเขื่อนน้ํางึม (ที่นายยกสมัครพูดถึง) และอีก 19 กลุมโครงการ เพื่อกระจายโครงขายการผันน้ําใน
ลักษณะตางๆ เชน ฝายทดน้ํา สถานีสูบน้ํา คลองสงน้ํา อุโมงคสงน้ํา ฯลฯ ใชงบประมาณทัง้ หมด
374,438.4 ลานบาท
ในปจจุบัน รูปแบบการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึมตามการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ํา ระยะแรกจะมีการผันน้ํา
จากอางเก็บน้ําหวยหลวงไปยังเขื่อนลําปาวในปริมาตร 600 ลาน ลบ.ม./ป ซึ่งจะเปดพื้นทีช
่ ลประทานใหม
ได 1 ลานไร ใชงบประมาณ 32,108.4 ลานบาท สวนในระยะที่ 2 จะเปนการผันน้ําจากน้ํางึมโดยใช
อุโมงคลอดใตแมน้ําโขงเขาทีห
่ วยหลวงแลวดันตอไปที่เขื่อนลําปาว ซึ่งจะผันน้ํางึมมาได 1,978 ลาน ลบ.
ม./ป เปดพื้นทีช
่ ลประทานอางลําปาวได 2.2 ลานไร โดยใชงบประมาณ 44,651.6 ลานบาท
แตสิ่งที่นายมนตรี แสดงความเปนหวงคือ การที่นายกไดออกมาพูดวาจะมีการสรางเขื่อนบนแมน้ําโขง
(เขื่อนบึงกาฬ) เพื่อที่จะดันน้ําจากแมน้ําโขงเขาสูอางเก็บน้ําหวยหลวงแลวนําน้ําไปเก็บไวที่เขื่อนลําปาว
ดวย ซึ่งหากสามารถผันน้ํางึมไดจริงปริมาณน้าํ ก็เต็มเขื่อนลําปาวแลว ไมมีเหตุผลที่จะตองสรางเขื่อนกั้น
น้ําโขง จึงทําใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการสรางเขื่อนวาอาจมีเปาหมายหลักคือไฟฟาไมใช
ชลประทาน แตเอาเรื่องชลประทานบังหนา

เสนทางการผันน้ําในโครงการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึมไปยังเขื่อนลําปาว
สวนโครงการผันน้ําโขงเขาสูเขื่อนอุบลรัตน ยังไมมีการกําหนดเสนทางทีแ
่ นชัด แตทผ
ี่ านมามีการเปดเผย
ขอมูลใน 3 เสนทาง คือ 1.การผันน้ําโขงมายังลําน้ําเลยผานลําพะเนียง (จ.หนองบัวลําพู) แลวเขาสูเขื่อน
อุบลรัตน ในรูปแบบคลองเปด 2.ตามคําพูดของนายกสมัครผานทางรายการ “สนทนาประสาสมัคร” จะเปน
การเจาะอุโมงคจากน้ําโขงมาลงที่เขื่อนอุบลรัตนโดยตรง และ 3.จากขอมูลของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา จะ
มีการสรางเขื่อนปากชม (เขื่อนผามอง) ที่ จ.เลย และจะผันน้ําจากเขื่อนปากชมเขาสูระบบการผันน้ําของ
ลําพะเนียง เพื่อนําน้ํามาไวที่เขื่อนอุบลรัตน

เสนทางการผันน้ําในโครงการผันน้ําจากน้ําโขงไปยังเขื่อนอุบลรัตน
นายมนตรี ใหขอมูลตอมาถึงโครงการสรางเขื่อนบนแมน้ําโขงวา นอกเหนือจากโครงการสรางเขื่อน 3
เขื่อนบนแมน้ําโขงระหวางไทย-ลาวแลว ในประเทศจีน มีเขื่อนที่สรางไปแลว 2 เขื่อน (เขื่อนมานวาล
เขื่อนตาเฉาซาน) และกําลังอยูในระหวางการกอสราง 3 เขื่อน (เขื่อนเสี่ยวหวาน เขื่อนนัวจาตู และเขื่อนจิ
นฮง) สวนประเทศในเขตแมนา้ํ โขงตอนลางก็มีการวางโครงการที่จะกอสรางเขื่อน อีก 8 เขื่อน ในประเทศ
ลาว 6 เขื่อน และ อีก 2 เขื่อน ในประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ เขื่อน 3 แหงที่จะถูกสรางบนแมน้ําโขงโดยความรวมมือระหวางไทย-ลาว นั้นประกอบดวย เขื่อนปาก
ชมหรือเขื่อนผามอง จ.เลย ซึง่ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําพูดถึงในโครงการทีจ
่ ะสรางเขื่อนเพื่อผันน้ําจาก
แมน้ําโขงเขาสูเ ขื่อนอุบลรัตน โดยเขื่อนนี้จะสรางใหเปนเขื่อนมีกําลังผลิตกระแสไฟฟา 1,079 MW ตอมา
คือเขื่อนบานกุม จ.อุบลราชธานี กําลังผลิตกระแสไฟฟา 1,872 MW และสุดทายคือเขื่อนบึงกาฬ จ.
หนองคาย ที่จะสรางบริเวณปากแมน้ําหวยหลวง ตามที่นายกสมัครไดพด
ู ถึงในแผนการผันน้ําจากอางเก็บ
น้ําหวยหลวงไวที่เขื่อนลําปาว โดยมีกําลังผลิตกระแสไฟฟา 800 MW
หากมีการกอสรางเขื่อนทั้งหมดที่พด
ู ถึง จะมองเห็นภาพของโครงการสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา
แบบขั้นบันได ไมใช Check dam และไมใชฝายน้าํ ลน
คําถาม 3 ขอ กับขอเรียกรองตอคําพูดของนายกมนตรี
1. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม?
นายมนตรี กลาววา ที่นายกออกมาพูดมาวา “บัดนี้เราตัดสินใจแลว” และ “ถาไมคิดไมกลาตัดสินใจก็ไมมี
วันไดทํา แตรัฐบาลนี้คิดและตัดสินใจแลวจะลงมือทํา” ผานทางรายการ “สนทนาประสาสมัคร” นั้น ตาม
ความเปนจริงโครงการนีย
้ ังตองผานกระบวนการประชาพิจารณและอีกหลายขั้นตอน ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญมาตรา 61 และกฎหมายสิ่งแวดลอมป 35 กอนที่จะมีการตัดสินใจอนุมัติโครงการ
โดยกฎหมายสิง่ แวดลอมป 35 ระบุรายละเอียดประเภทของโครงการทีต
่ องจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) อาทิ อางเก็บน้ําที่มีปริมาตรมากกวา 100 ลาน ลบ.ม. และพื้นที่ชลประทานที่มีพื้นที่
มากกวา 80,000 ไร ขึ้นไปตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งเขื่อนบานกุมมีปริมาตรของน้ํากวา
2,111 ลาน ลบ.ม. สวนเขื่อนปากชมมีปริมาตรประมาณ 807.77 ลาน ลบ.ม. สําหรับโครงการผันน้าํ งึมที่
แบงเปนสองระยะ ระยะแรกเปดพื้นทีช
่ ลประทานใหมได 1 ลานไร สวนในระยะที่ 2 เปดพื้นที่ชลประทาน
ได 2.2 ลานไร เพราะฉะนั้นโครงการเหลานีต
้ อ
 งจัดทํา EIA และเขาสูกระบวนการของรัฐธรรมนูญมาตรา
67 โดยหลีกเลี่ยงไมได
ลาสุดเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ทีผ
่ านมานายนภดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางไป
ยังนครเวียงจันทน เพื่อลงนามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลลาว ในการศึกษาความเปนไปไดในการสราง
เขื่อนบานกุม (จ.อุบลราชธานี) โดยปราศจากการเปดเผยขอมูล การมีสว นรวมตรวจสอบ และการตัดสินใจ
ของภาคประชาสังคมไทย
ทั้งนี้ รัฐบาลและหนวยงานที่เกีย
่ วของกับโครงการ เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองจัดทําประชาพิจารณและกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได อีกทั้งควรมีการพูดคุยกันภายในประเทศ ศึกษาผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมตามกฎหมายใหเสร็จสิ้นกระบวนการและไดขอยุติ กอนที่จะมีการทําขอตกลงระหวางประเทศ
(MOU) กับประเทศลาว
ไมเชนนั้นการทํา MOU จะกลายเปนเงื่อนไขผูกมัด หรือขออางสําหรับรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของที่
ตองการทําใหโครงการเหลานีด
้ ําเนินการใหเสร็จสิ้นใหได ถือเปนการบิดเบือนเจตนารมณของกฎหมาย
2. การใชคําวา เขือ
่ น ฝาย หรือ Check dam มีผลอยางไรบางทางกฎหมาย?
การที่นายกพยายามจะบอกวาโครงการนี้เปน Check dam หรือที่เรียกวาฝายแมวซึ่งมีความสูงเพียง 1-2
เมตร เปนการเบี่ยงเบนประเด็น เบี่ยงเบนความเขาใจในทางสาธารณะวาเปนโครงการเล็กๆ และตาม
กฎหมายสิ่งแวดลอมคําวา Check dam ฝาย หรือฝายน้ําลนไมจําเปนตองทํา EIA ใหทํา EIA เฉพาะเขื่อน
กับอางเก็บน้ําเทานั้น ทําใหเขาใจวานายกใชคํานี้อาจมีผลถาหนวยงานรับลูกไปทําตรงนีด
้ ว ย และจะ
สงผลใหไมตองทํา EIA ซึ่งเรือ
่ งนี้เปนเรื่องที่เปนการบิดเบือนเรื่องภาษาเพื่อที่จะไมตองทําตามกฎหมาย

ภาพจําลองโครงการเขื่อนบานกุมโดยบริษท
ั ทีป
่ รึกษา มีความจุอางเก็บน้ํา 2,111 ลานลูกบาศกเมตร มี
พื้นที่น้ําทวม 98,806 ไร เปนพื้นที่ตลิ่งประเทศไทยและลาวและเขตอุทยานแหงชาติผาแตม (480 ไร)
“เราเรียกรองวาโครงการเหลานี้ไมใช Check dam หรือฝาย แตวามันคือเขื่อน” นายมนตรีกลาว
3. เขื่อนบานกุมมีผลกระทบเล็กนอยเพียง 2 หมูบาน จริงหรือ?
เมื่อพูดถึง Check dam แลวภาพของผลกระทบจะมีเพียงเล็กนอย แตความจริงผลกระทบจากเขื่อนบาน
กุมมีมากกวานั้นไมวาเรื่องผลกระทบตอเขตแดนไทย-ลาว การขัดขวางการอพยพของปลาในแมน้ําโขง
และความเสีย
่ งการสูญพันธุของพันธุปลา ผลกระทบตออาชีพประมงของชาวบานทั้งในไทย ลาว
เวียดนาม และกัมพูชา รวมทั้งการใชพื้นที่น้ําลดในการเกษตร
ผลกระทบที่มีจากการสรางเขื่อนจะไมใชเพียงแค 2 หมูบานในไทย แตผลกระทบตอทรัพยากรทางประมง
เปนผลกระทบของคนในภูมภ
ิ าคนี้ ซึ่งจะสงผลตอความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางรายไดของ
ชุมชน จากการศึกษาของคณะกรรมการแมน้ําโขง (MRC) ระบุวา ปริมาณปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ที่จับไดใน
ลุมน้ําโขงตอนลางในป 2544-2545 มีน้ําหนักรวมกันประมาณ 2,033,000 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ
1,478 ลานเหรียญสหรัฐ
ประเทศไทยในฐานเปนประเทศที่มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจคอนขางมากกวาประเทศเพื่อนบานอื่นๆ และ
มีแหลงทุนใหญที่หวังจะใชประโยชนจากแมน้ําโขง ตองทบทวงวาจะใชแมน้ําโขงโดยยึดแตประโยชนใน
เรื่องเงินแตเพียงอยางเดียว หรือจะมองแมน้ําโขงอยางเปนระบบนิเวศนที่ใชรว มกันของทุกประเทศใน
ภูมิภาค โดยไมมีเขตแดนหรืออธิปไตยเปนเสนแบง เพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน
ผลกระทบจากโครงการผันน้ําและการสรางเขือ
่ น
นายเลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์ กลุม
 นิเวศวัฒนธรรมศึกษา จ.อุดรธานี กลาวถึงการออกมาแสดงความ
คิดเห็นของนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวชเกีย
่ วกับโครงการผันน้ําฯ วา มีพฒ
ั นาการที่กาวหนาขึ้นเรื่อยๆ
จากเดิมทีต
่ องการผันน้ําโขงในชวงฤดูฝนที่นา้ํ มีปริมาณน้ํามาก ซึ่งอางเก็บน้ําขนาดใหญของเขื่อนอุบล
รัตนและเขื่อนลําปาวจะไมสามารถที่มีแบกรับน้ําจากแมน้ําโขงได ลาสุดไดปรับเปลี่ยนไปเปนการสราง
เขื่อน (ใชคําพูดวา Check dam) เพื่อยกระดับน้ําใหสามารถผันน้ําไดงายขัน
้ และทําใหการผันน้ําทําได
ตลอดทั้งป โดยเฉพาะในฤดูแลงซึ่งจะเอื้อตอการใชนา้ํ เพื่อกระตุนการพัฒนาพื้นที่การชลประทานในอีสาน

ดังนั้นจึงตองติดตามขอมูลจากนายสมัครในครั้งตอไป เพราะอาจเปดเผยความจริงบางอยาง และเชื่อวาใน
วันนี้โครงการดังกลาวยังมีการปดบังขอมูลตางๆ อยูมาก อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการสรางเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟา หรือเขื่อนขั้นบันได หรือ Check dam ตามที่นายสมัครใหขอมูล ตางก็สงผลกระทบทั้งสิ้น
ตามความคิดของนายเลิศศักดิ์ ผลกระทบอับดับแรกสุดของโครงการนี้ คือ ที่ อ.โพนพิสย
ั จ.หนองคาย
ตามความตองการของนายกที่จะใหมีการสรางเขื่อนจากบริเวณปากแมน้ําหวยหลวงลงไป ซึ่งอาจสงผล
กระทบกับการเกิดบั้งไฟพญานาค (แสงที่ผด
ุ ขึ้นมาจากน้ํา ชาวบานเชื่อวาเปนไขของพญานาค) ซึ่ง
ปรากฏการณดงั กลาวเชื่อมโยงกับความเชื่อตามคติทางพุทธศาสนาของพี่นองไทย-ลาวสองฝงโขง
“เรื่องนี้เปนเรื่องใหญ คอขาดบาดตายที่รัฐบาลอาจจะเจอฝูงชนริมฝงโขง แถว อ.โพนพิสย
ั แถวหนองคาย
ประทวงโครงการนี้เอาก็ได” นายเลิศศักดิ์กลาวแสดงความคิดเห็น
การทีแ
่ มน้ําโขงเปนแมน้ําที่มต
ี ะกอนทรายอยูส
 ูงมากในอันดับตนๆ ของโลก และตะกอนทรายใตทองน้ํา
โขงนี้เองอาจเปนตัวการสําคัญทีท
่ ําใหเกิดบัง้ ไฟพญานาคในวันคืน 15 ค่ํา เดือน 11 ดวยแรธาตุตางๆ ที่
สะสมอยู ทั้งนี้ หากมีการสรางเขื่อนหรือสิ่งกอสรางที่กั้นขวางทางน้ํา อาจสงผลกระทบตอปรากฏการณ
ดังกลาว ดังนั้น จึงควรตองมีการศึกษาในเรื่องดังกลาว รวมถึงผลกระทบของตะกอนทรายในแมนา้ํ โขง
และการกัดเซาะของตลิ่งริมน้าํ ที่อาจมีตอวิทยาของน้ําโขง และถิ่นที่อยูของปลาและสัตวนา้ํ ในทองน้ําโขง
อยางจริงจังและเปนระบบ
น้ําเซาะตลิง
่ กับปญหาเขตแดนที่ตอ
 งเรงสะสาง
การสรางเขื่อนกั้นน้ําโขงมีผลกระทบตอการพังทลายของตลิ่งริมสองฝงโขง เพราะกระแสน้ําที่แรงขึ้นจาก
การปลอยน้ําของเขื่อน รวมทัง้ การกับเก็บน้ําใหสูงขึ้นโดยผิดฤดูการ จะทําใหดินทรายที่เปนตลิ่งของแมน้ํา
โขงอุมน้ําจนหนักและพังทลายลงมาได ซึ่งการพังทลายของตลิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทําใหเขตแดนไทย-ลาวที่แบง
โดยลําน้าํ เปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาตามธรรมชาติทค
ี่ วรจะเปน
นายเลิศศักดิ์ เปดเผยวาจากผลการศึกษาพบวาการสรางเขื่อนบนแมน้ําโขงทําใหไทยเสียเปรียบจากการ
ฝงทลายของตลิ่งริมแมนา้ํ โขงโดยทําใหดินแดนของไทยลดลง หรือทําใหเขตแดนของลาวขยับเขามาเร็ว
ขึ้น ทําใหโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้นไมใชเรื่องทีน
่ ายกจะนํามาพูดทุกวันอาทิตยไดอีกตอไป แตเปนเรื่องที่
ตองนําเขารัฐสภาเพื่อตราพระราชบัญญัติออกกฎหมาย เพื่อเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนใหเขา
มาพิจารณาวาระเกี่ยวกับเรื่องแมน้ําโขงมากขึ้น
“เรื่องนี้เปนเรื่องใหญมากกวาที่จะใหอยูท
 ี่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี หรือครม.เพราะเปนเรื่องของ
กฎหมายหมวดความมั่งคง เปนเรื่องของอาญาแผนดินทีม
่ ีโทษสูงเสมือนขายชาติ ขายแผนดิน” นายเลิศ
ศักดิ์ กลาว
นายเลิศศักดิ์ กลาวใหขอมูลเพิ่มเติมวา แมนา้ํ โขงที่เปนพรมแดนไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 955
กิโลเมตร (แนวพรมแดนระหวางไทย-ลาว ความยาว 1,750 กิโลเมตร ) นับจากสนธิสัญญาปกปนเขตแดน
สยามฝรั่งเศสเมื่อรอยกวาปมาแลว (ขณะนี้ประเทศลาวเปนผูถ
 ือสิทธิแทนฝรัง่ เศส) ปจจุบัน ยังไมมีการ
สํารวจและจัดทําเขตแดนทางน้ํา สวนเขตแดนบนบกเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จเนื่องจากมี
บัญหาความขัดแยงในบางจุด
ดังนั้นจะตองมีการสํารวจจัดทําเขตแดนใหเสร็จสิน
้ กอนที่จะมีการสรางเขื่อนบนแมน้ําโขง เพื่อเปน
หลักประกันวาหลังจากการสรางเขื่อนกลางแมน้ําโขงแลว หากเขตแดนไทย-ลาวเปลี่ยนแปลงไปจากที่
เคยสํารวจไวในทางที่ประเทศไทยเสียประโยชน ผูอนุมัติโครงการสรางเขื่อนแมน้ําโขงจะตองตองโทษ
เปนอาญาแผนดิน
ทั้งนี้ เครือขายประชาสังคมแมน้ําโขงอาจจะตองพิจารณาขอกฎหมาย โดยกอนที่จะมีการสรางเขื่อนแมนา้ํ
โขงอาจทําการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือในชองทางของคณะกรรมการ
วิสามัญทั้งวุฒส
ิ ภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อถามเจตจํานงรัฐบาลวาจะทําการสํารวจเขตแดน
ไทยลาวใหเสร็จสิ้นกอนทีจ
่ ะสรางเขื่อนบนแมน้ําโขงหรือไม
น้ํามหาศาลประโยชนเพือ
่ ประชาชน?
นายเลิศศักดิ์ กลาวตอมาถึงอางเก็บน้ําขนาดใหญทต
ี่ องรับมวลน้ํามหาศาลจากน้ําโขงวา ลาสุดอธิบดีกรม
ชลประทานไดออกมาใหสัมภาษณวาจะมีการขยายสันเขื่อนลําปาวใหสูงขึ้นไปอีก 2 เมตร และเปลี่ยนจาก

เขื่อนชลประทานใหเปนเขื่อนเอนกประสงคเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาดวย แตสิ่งที่นาเปนหวงคือเขื่อนนี้
เปนเขื่อนแกนดินเหนียว การเพิ่มความสูงของสันเขื่อนเพื่อรองรับปริมาณน้าํ ที่มากขึ้นอาจสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของตัวเขื่อน
นอกจากนี้นายเลิศศักดิ์ คาดวาจะตองมีการสรางอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้นตามรายทางการผันน้ํา ที่สาํ คัญ คือ ใน
พื้นที่ใตฝายที่รบ
ั น้ําจากเขื่อนอุบลรัตน เพื่อนํามาพัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานในเขตลุมน้ําพอง ซึ่งในลํา
น้ําพองอาจตองมีการสรางเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกหากเขื่อนอุบลรัตนรองรับน้ําไมไหว
“ปริมาณน้ํามหาศาลเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในภาคอีสานหลายลานไร แตคําถามที่สาํ คัญคือ เราจะ
กระตุนใหชาวบานใชน้ําทําการเกษตรอยางไรจากน้ําที่มากมายมหาศาลขนาดนี”้ นายเลิศศักดิ์กลาว
นายเลิศศักดิ์ แสดงความคิดเห็นวา หากมีการนําน้ํามหาศาลจากแมน้ําโขงมาใชจะทําใหเกิดเงื่อนไข 2
ขอ คือ เงื่อนไขที่ชาวบานจะไมใชน้ําโขง และเงื่อนไขที่ชาวบานอาจจะใชน้ําโขง
ภายใตเงื่อนไขแรก คือ ชาวบานไมใชน้ําโขง หรือใชในปริมาณที่ต่ํา เหมือนบทเรียนของโครงการสูบน้ํา
ดวยไฟฟาภาคอีสาน ที่พฒ
ั นาจากโครงการโขง-ชี-มูลเดิม ซึ่งไมประสบผลสําเร็จ เพราะโครงการดังกลาว
ตองเสียคาไฟฟาในการสูบน้าํ ขึ้นมาใชในการทําการเกษตร ทําใหเกษตรกรไมใหความสนใจ โดยเมื่อ
ประมาณสามสิบกวาปทผ
ี่ านมา พื้นทีท
่ าํ การเกษตรฤดูแลงจากโครงการดังกลาว อยูในอัตราเฉลีย
่ รอยละ
14 ของพื้นที่สง น้ําทั้งหมดประมาณ 1.5 ลานไร จาก 957 สถานีสูบน้าํ เทานั้น และคาดการณวา โครงการ
ไฮโดรชิลหรือโครงการผันน้ําโขงของรัฐบาลชุดปจจุบันก็อาจตองพึงพาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาตามริมฝง
น้ําในภาคอีสานเพื่อยกน้ําเขาไปยังคลองสงน้ําและเขาไปถึงไรนาชาวบานดวยเชนกัน
หากเปนเชนนั้น จะตองมีการปลอยน้ําโขงจากอางเก็บน้ําใหญๆ อยาง เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนลําปาว หรือ
หนองหาน-กุมภวาป ไปลงแมน้ําชี แมน้ํามูล หรือลําน้ําสาขาอื่นๆ เพื่อใหน้ําไหลลงแมน้ําโขงอีกฝงหนึ่ง
เพราะจะตองทําอางเก็บน้ําใหวางไวรอน้ําฝนในฤดูกาลตอไป ทั้งนี้ กระแสน้ําที่ไหลรุนแรงขณะที่มีการ
ปลอยน้ําทิ้งนั้นจะเปนตัวการทําใหตลิ่งเซาะพังมากขึ้น อีกทั้งตะกอนทรายทีไ
่ หลลงมาจะทําใหระบบ
นิเวศวิทยาทองนําโขงที่เหมาะสมตอการอาศัยของปลาและสัตวนา้ํ อื่นๆ เสียหายได
สวนทางแก หากรัฐบาลเสียดายน้ําทีจ
่ ะตองปลอยทิ้งอยางเสียเปลา คือการทําใหเขื่อนเปนเขื่อนสูบกลับ
ได หรือการทําใหเปนเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา เหมือนกับที่จะทํากับเขื่อนลําปาว ซึ่งเปนแผนรองรับทีแ
่ สดง
ถึงการที่ภาครัฐจะไมสามารถกระตุนการใชน้ําของชาวบานใหมากขึ้นไดในอนาคตอันใกล อยางนอยก็ 15
ปขึ้นไป
สําหรับเงื่อนไขที่ 2 นายเลิศศักดิ์ไดตั้งคําถามวา “หากมีการใชน้ําจากการผันน้ําโขงเขามาเพื่อพัฒนา
พื้นที่ชลประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรในภาคอีสาน แลวใครจะเปนผูใชน้ํา?”
ความเปลี่ยนแปลงทีม
่ ากับนโยบายพัฒนาแมน้ําโขง
จากวิกฤตการณพืชอาหารและพืชพลังงาน ที่นายทุนดานเกษตรอุตสาหกรรมกําลังพลิกวิกฤตใหเปน
โอกาส โดยการกวานซื้อที่ดินจากเกษตรกร และกลุมทุนเหลานี้ตองการพืน
้ ที่เกษตรชลประทาน เพราะที่
เงินมากพอที่จะจายคาน้ํา และจางแรงงาน
นายเลิศศักดิ์ กลาวแสดงความคิดเห็นวา ตอไปจะมีการเปลีย
่ นแปลงโครงสรางภาคเกษตรในภาคอีสาน
อยางมโหฬาร โดยคาดการณวาภาพของเกษตรอีสานไรทด
ี่ ินจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากปจจุบันที่เปนการทํา
เกษตรโดยเกษตรกรรายยอยเปนสวนใหญ ซึ่งแมวาอัตราผลผลิตทางการเกษตรตอไรจะต่ําแตในภาค
อีสานก็มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางดานอาหารมากกวาเกษตรกรในภาคเหนือและภาคกลาง เพราะมี
เกษตรกรมีที่ดน
ิ ทํากินเปนของตัวเองสูงกวาในภาคเหนือและภาคกลาง แตการผันน้ําโขงเขามาทําให
มองเห็นไดวาคนกลุมไหนจะเปนผูไดรบ
ั ประโยชนจากโครงการดังกลาว
“ไมวา จะสรางเขื่อนกั้นน้ําโขงเปนแบบขั้นบันไดตามที่นายกพูดทีผ
่ านมา หรือเปนเขื่อนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาก็ตาม แทที่จริงมันไดซอนเปาประสงคของการเปนเขื่อนอเนกประสงคไวอีกประการ ซึ่งก็คือ
การเดินเรือในแมน้ําโขง” นายเลิศศักดิ์กลาว
นายเลิศศักดิ์กลาวใหขอมูลวา การมีเขื่อนในแมน้ําโขงจะทําใหสามารถรักษาระดับน้าํ เพื่อใชในการเดินเรือ
ได แตก็ตองมีการระเบิดแกงมากขึ้นเพื่อเปดเสนทางการเดินเรือ ตั้งแตแกงทีต
่ ่ํากวา อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย หรือแกงแถบพรมแดนไทย-ลาว แถบแมน้ําเหลืองลงมาแถวแกงคุดคู อ.เชียงคาน จ.เลย เรื่อย
ลงมาถึงเวียงจันทน ทั้งนี้การเดินเรือจะเปนการกระตุนการคาชายแดนใหเศรษฐกิจเติบโตในอนาคตได

เรื่องเหลานี้ไมใชเรื่องไกลตัวเพราะลาวกําลังจะมีชุมชนการคากลางเมืองเวียงจันทนที่บึงภาคหลวงเปน
“ลิตเติ้ลไชนา”หรือ “ไชนาทาวน” ที่รฐ
ั บาลลาวมีแผนจะอนุมัติใหประชากรจีนประมาณ 9,000 ครอบครัว
มาตั้งศูนยราชการ และศูนยธุรกิจการคา ตามขอตกลง FTA อาเซียนจีน
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