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โครงการเขื่อนปากมูล :
การเมืองระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม

                                                รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         สงครามสิ่งแวดลอมในกรณีโครงการเขื่อนปากมูลนับเปนเรื่องนาศึกษายิ่ง  
แมวาคณะกรรมการบริหารธนาคารโลกจะมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 ใหเลื่อนการพิจารณา
โครงการ  เนื่องจากตองการเอกสารและขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม แตรัฐบาลไทยก็
แสดงความมุงมั่นที่จะเดินหนาในโครงการนี้ตอไป
         ความสํ าเร็จในการยับยั้งมิใหธนาคารโลกจัดสรรเงินกู ใหแกโครงการเขื่อน 
ปากมูลในช้ันแรกนี้นับเปนผลของการประสานงานระหวางองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั่วโลก 
ดังเปนที่ทราบกันดีวา องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศมีบทบาทสํ าคัญในการวิพากษวิจารณ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) นับเปนเวลากวา 5 ปแลวที่องคกรพัฒนา
เอกชนระหวางประเทศไดจัดใหมีการประชุมระหวางประเทศประกบกับการประชุมประจํ าปของ
สภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ  องคกรที่ทํ าหนาที่เปน "โลกบาล"   
ทั้งสองนี้ถูกวิพากษวิจารณวา มักจะจัดสรรเงินกูใหแกโครงการที่มีผลในการทํ าลายสภาพนิเวศน
และซํ้ าเติมปญหาความยากจนในประเทศโลกที่สาม ขอวิพากษวิจารณดังกลาวนี้ทํ าให
ธนาคารโลกจํ าตองปรับหลักเกณฑในการพิจารณาโครงการเงินกูในป 2532 ดวยการใหความ
สํ าคัญแกขอพิจารณาเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น พรอมกันนี้ก็ไดจัดตั้งหนวยงานสิ่งแวดลอมข้ึน 
ภายในธนาคารโลก  โดยมี  Dr.Mohamed El-Ashry เปนผูอํ านวยการ  ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงนี้นับแต
เดือนกรกฎาคม 2534 เปนตนมา
         องคกรพัฒนาเอกชนอเมริกันใชความพยายามในการกดดันมิใหรัฐบาลอเมริกัน
ใหเงินชวยเหลือธนาคารโลกมากไปกวาระดับที่เปนอยู นับต้ังแตป 2526 เปนตนมา คณะกรรมา 
ธิการและคณะกรรมการหลายตอหลายชุดในสังกัดรัฐสภาอเมริกันไดไตสวนผลงานดาน 
ส่ิงแวดลอมของธนาคารโลกไมนอยกวา 20 คร้ัง ในป 2532  Human Rights Caucus แหงรัฐสภา
อเมริกัน พบวาโครงการเงินกูของธนาคารโลกในขณะนั้นทํ าใหประชาชนประมาณ 1.5 ลานคน 
ตองอพยพและตั้งถิ่นฐานใหม  และประชาชนอีกไมนอยกวา 1.5 ลานคนกํ าลังจะประสบ 
ชะตากรรมเดียวกันจากโครงการที่ธนาคารโลกกํ าลังจะจัดสรรเงินใหกู แรงกดดันจากขบวนการ
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อนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทํ าใหรัฐสภาอเมริกันบัญญัติกฎหมายตามขอเสนอ
ของนางแนนซี่ เปโลซี (Nancy Pelosi) สมาชิกรัฐสภาจากแคลิฟอรเนีย เมื่อตนเดือนตุลาคม  
2534 ซึ่งบังคับมิใหตัวแทนรัฐบาลอเมริกันในคณะกรรมการบริหารของธนาคาร โลกลงมติอนุมัติ
เงินกูแกโครงการหนึ่งโครงการใดที่มิไดมีการประเมินผลกระทบของโครงการ และมิไดเผยแพร 
ผลการประเมินนั้นแกสาธารณชนอยางนอย 120 วันกอนการลงมติ (The Nation, October 20, 
1991)
          องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศถือเอาโครงการเขื่อนปากมูลเปนกรณี 
การทดสอบความจริงใจของธนาคารโลกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
หลังจากที่ธนาคารโลกไดกํ าหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของ 
โครงการ และหลังจากการจัดตั้งหนวยงานสิ่งแวดลอมข้ึนภายในธนาคารโลกเอง หายนภัยอันเกิด
จากการยายถิ่นฐานของประชาชนชาวอินเดียเพื่อสรางเขื่อน Narmada (Sardar Sarovar) ในป 
2528 ทํ าใหธนาคารโลกกลายเปนเปาโจมตีที่หาคํ าแกตัวมิได แมวาไทยจะเปนสมรภูมิของการทํ า
สงครามสิ่งแวดลอมในกรณีเขื่อนปากมูล แตสมรภูมิที่มีความสํ าคัญทางยุทธศาสตรไมยิ่งหยอน
กวากันกลับเปนนครวอชิงตัน ดี.ซี.
         นายแพทริก โคดี้ (Patrick Coady) ตัวแทนรัฐบาลอเมริกันในคณะกรรมการ
บริหารของธนาคารโลก เปนผูมีบทบาทสํ าคัญในการยับยั้งการจัดสรรเงินกูของธนาคารโลกแก 
โครงการเขื่อนปากมูล ในฐานะที่เปนตัวแทนรัฐบาลอเมริกัน นายโคดี้ตองเดินตามกฎหมาย
อเมริกัน และมิอาจสลัดหลุดจากบริบทของสังคมการเมืองอเมริกันได ดังนั้น จึงไมตองสงสัยเลย 
วา นายโคดี้จะไมตกอยูภายใตแรงกดดันของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในสหรัฐอเมริการายงานของ USAID  ซึ่งเขียนโดยนายมารก เรนตชเลอร (Mark Rentschler)  
มีผลอยางสํ าคัญตอการกํ าหนดทาทีของนายโคดี้ในคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลก นาย
เรนตชเลอรใชเวลาในเดือนสิงหาคมในการสํ ารวจภาคสนามในประเทศไทย และเสนอรายงานตอ 
USAID คัดคานการสรางเขื่อนปากมูล  พรอมทั้งวิพากษวิจารณรายงานการประเมินผลกระทบ 
ดานสิ่งแวดลอมของธนาคารโลก แตรายงานของนายเรนตชเลอรก็ถูกตอบโตจากเจาหนาที่
ธนาคารโลกเชนเดียวกัน  โดยที่ตางฝายตางก็กลาวหาความฉาบฉวยของกันและกัน อยางไรก็ตาม 
แรงกดดันขององคกรพัฒนาเอกชนอเมริกัน ประกอบกับการเมืองภายในสหรัฐอเมริกา ทํ าใหนาย
โคดี้เตรียมที่จะใชสิทธิยับยั้งการจัดสรรเงินกูใหแกโครงการเขื่อนปากมูล
         รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังไดยื่นขอเงินกูจากธนาคารโลกสํ าหรับโครงการ
เขื่อนปากมูล ต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2534 โดยนายสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลังมีหนังสือถึงนายบารเบอร โคนนาเบิล (Barber Conable) ประธานธนาคารโลกในขณะนั้น 
(The Nation, September 11, 1991)  แตนายฟลลิป แอนเนส (Phillipe Annez) ผูแทน
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ธนาคารโลกประจํ าประเทศไทยดูเหมือนจะไมทราบความขอนี้เพราะในวันที่ 28 สิงหาคม ศกเดียว
กันนั้นเอง นายแอนเนสไดแถลงขาวตอส่ือมวลชนเรียกรองใหรัฐบาลไทยยื่นเรื่องขอกูเงินจาก
ธนาคารโลก  ซึ่งสร างกระแสการคัดคานตอตานจากขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศไทยอยางชนิดที่คาดการณลวงหนาได
         การตอตานโครงการเขื่อนปากมูลในประเทศไทย ประกอบกับทาทีของรัฐบาล
อเมริกันทํ าใหคณะกรรมการบริหารธนาคารโลกมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 ใหเลื่อนการ
พิจารณาจัดสรรเงินกูใหแกโครงการเขื่อนปากมูล สวนหนึ่งเพื่อลดทอนความตึงเครียดภายใน
ประเทศไทย เนื่องจากใกลเวลาการประชุมประจํ าปคร้ังที่ 46 ของสภาผูวาการธนาคารโลกและ 
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่งจะมีข้ึนในกรุงเทพฯ แตสวนที่สํ าคัญยิ่งกวาเปนเพราะการ 
คัดคานของสหรัฐอเมริกา โดยที่อาจจะมีญ่ีปุนและเยอรมนีเปนพันธมิตร นายสุธี สิงหเสนห  
ไดเปดเผยตอหนังสือพิมพ  Bangkok Post (October 10, 1991) วา  ธนาคารโลกไดขอใหรัฐบาล
ไทยถอนคํ าขอเงินกูสํ าหรับโครงการเขื่อนปากมูล เพื่อมิใหมีปญหากระอักกระอวนใจ แตรัฐบาล
ไทยปฏิเสธคํ าขอของธนาคารโลก โดยยืนกรานที่จะใชสิทธิในการขอกูเงินในฐานะภาคีสมาชิก 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยก็ไดขอใหกลุม SEA Group ชวยผลักดันโครงการเขื่อนปากมูลใน  
Interim  Committee  ซึ่งเปนคณะกรรมการกํ าหนดนโยบายของธนาคารโลก  กลุมประเทศ SEA 
Group ประกอบดวยไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟจิ และ 
คองกา เดิมประเทศไทยเปนตัวแทนกลุมในคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลก ในปจจุบัน 
มาเลเซียเขาไปแทนที่ไทย
         ในการประชุมสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศเมื่อ 
วันที่ 16 ตุลาคม 2534 นายสุธี สิงหเสนห ไดกลาวโจมตีธนาคารโลกที่มิไดพิจารณาขอเสนอขอ 
เงินกูของโครงการเขื่อนปากมูลตามกระบวนการปกติ หากแตปลอยใหแรงกดดันทางการเมือง 
เขามากาวกายกระบวนการพิจารณาจนตองเลื่อนการพิจารณาโครงการโดยปราศจากเหตุผล 
อยางพอเพียง ซึ่งไมเพียงแตละเมิดหลักการกระบวนการตัดสินใจของธนาคารโลกเทานั้น หาก 
ทวายังละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของภาคีสมาชิกอีกดวย คํ าปราศรัยอันแข็งกราวของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังของไทย  แมจะไดรับการนอมรับจากนายหลุยส เพรสตัน (Lewis  
Preston) ประธานธนาคารโลกคนใหมซึ่งกลาวเปนนัยวาโครงการเขื่อนปากมูลจะผานการ 
พิจารณาจากธนาคารโลกในเร็ววันก็ตาม แตก็เปนสัญญาณที่สอใหเห็นวาความหวังของรัฐบาล
ไทยที่จะไดเงินกูจากธนาคารโลก สํ าหรับโครงการเขื่อนปากมูลมิไดแจมใสเหมือนกับโครงการเงินกู
อ่ืนๆในอดีต ทั้งนายนิพัทธ พุกกะณะสุต ผูอํ านวยการสํ านักเศรษฐกิจการคลัง และนายไพจิตร  
เอื้อทวีกูล รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีตางกลาวเปนเสียงเดียวกันในเวลาตอมาวา รัฐบาล
ไทยไมจํ าเปนตองงอธนาคารโลก  เพราะรัฐบาลไทยสามารถแสวงหาเงินกูจากแหลงอื่น ๆ ได
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         แมวาสงครามเขื่อนปากมูลจะยุติในยกแรก ซึ่งดูเหมือนหนึ่งวาชัยชนะเปนของ
ขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แตในขณะที่สงครามสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศกํ าลังดํ าเนินอยูนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยังคงเดินหนาในการสรางเขื่อน 
ปากมูล และรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังกํ าลังแสวงหาแหลงเงินกูใหม ความเปนไปตางๆ
เหลานี้ทํ าใหสามารถคาดการณลวงหนาไดวา การสรางเขื่อนปากมูลจักตองสํ าเร็จในที่สุด แต 
ความขอนี้หาไดเปนความพายแพขององคกรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะ หากแตเปนความพายแพ
ของประชาชนคนไทยทั้งปวงที่ไมสามารถหยุดยั้งยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงสูการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ังได ชัยชนะเล็กๆของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ในกรณีเขื่อนปากมูลอยู ที่ความสํ าเร็จในการกดดันใหรัฐบาลไทยจํ าตองคํ านึงถึงปจจัยดาน 
ส่ิงแวดลอมและปญหาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ตองยายถิ่นฐานมากขึ้น แมจะเปนความสํ าเร็จ 
อันนอยนิดก็ตาม
         แมวาองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศจะประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่ง 
ในการกดดันใหองคการระหวางประเทศดังเชนธนาคารโลกใหความสํ าคัญแกปจจัยดาน 
ส่ิงแวดลอม แตก็ยังมีแหลงเงินกู อีกจํ านวนมากที่ละเลยเรื่องสํ าคัญเชนนี้ ภารกิจหลักของ 
ขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกจึงอยูที่การผลักดันทางการเมืองใหมี
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการเงินกูทั้งปวง ไมวาเงินกูนั้นจะเปนเงินกูพหุภาคี
หรือเงินกูทวิภาคี
         เร่ืองของสิ่งแวดลอมในทศวรรษ 2530 นี้ ไดกลายเปนปญหาการเมืองระหวาง 
ประเทศเสียแลว


