คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 20 ธันวาคม 2534

บทเรียนจากโครงการเขื่อนปากมูล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมไดทํ านายทายทักลวงหนามาแลววา ในที่สุดแลว โครงการเขื่อนปากมูล
จักตองไดรับจัดสรรเงินกูจากธนาคารโลก (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534)
และแลวธนาคารโลกก็ทําตาม `โผ' ที่ผมกําหนดไว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคาร
โลกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2534 (ตามเวลาในนครวอชิงตัน ดี.ซี.) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู
จํานวน 54 ลานเหรียญอเมริกันแกรัฐบาลไทย สําหรับใชในการสรางเขื่อนปากมูล 22 ลาน
เหรียญอเมริกัน และการขยายโรงไฟฟาถานหินอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 32 ลานเหรียญ
อเมริกัน (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2534) แตมติดังกลาวหาไดเปนมติเอกฉันทไม
โดยมีกรรมการบริหารที่เห็นดวยจาก 17 ประเทศ งดออกเสียง 1 ประเทศ (ไดแก ผูแทนประเทศ
คานาดา) และคัดคาน 3 ประเทศ อันไดแก ผูแทนสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนี (The
Bangkok Post และ The Nation, December 12, 1991)
ผมไดชี้ใหเห็นมาแลววา โครงการเขื่อนปากมูลไดกลายเปนประเด็นทางการเมือง
ระหว า งประเทศไปเสียแล ว ทั้ ง นี้โ ดยมีก ารประสานความรว มมื อ ระหวา งขบวนการอนุรัก ษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ยุโรป
ตะวันตก และไทย พลังอํานาจของขบวนการอนุรักษฯในสหรัฐอเมริกาไดกดดันจนเปนเหตุให
ผูแทนรัฐบาลอเมริกันในคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกตองลงมติคัดคานการจัดสรรเงินกู
ใหแกโครงการเขื่อนปากมูล แมวาขบวนการอนุรักษฯจะประสบความสําเร็จในการเตะถวงการ
ลงมติของธนาคารโลกในเดือนกันยายน 2534 แตขบวนการอนุรักษฯก็ลมเหลวในการโคนลม
โครงการเขื่อนปากมูล ความพายแพดังกลาวนี้ตองนับเปนความพายแพของมวลราษฎรไทย
ที่ไมสามารถหยุดยั้งกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกื้อกูลผลประโยชนของกลุม
ชนที่ไดเปรียบในสังคมได
แมผมจะมิไดมีสวนรวมในการรณรงคคัดคานโครงการเขื่อนปากมูล แตผมก็ได
เฝาติดตามขาวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางใกลชิด จากขอมูลขาวสารที่ประมวลไดนี้มีบทเรียนจาก
โครงการเขื่อนปากมูลอยางนอย 6 ประการ
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บทเรียนที่หนึ่ง กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเขื่อนปากมูลขาดความ
โปรงใสอยางเห็นไดชัด ความไมโปรงใสดังกลาวนี้เกิดจากโครงสรางอํานาจที่มีการกระจุกตัว และ
ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย แมจะมีการศึกษาความเปนไปไดและ
ผลกระทบของโครงการเขื่อนปากมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบดานสิ่งแวดลอม แตการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยกลับปดบังซอนเรนรายงาน หรือเผยแพรผลการศึกษาเฉพาะดานดี เพื่อ
หวังผลในการผลักดันโครงการเปนสําคัญ ทั้งรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และรัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชุน ตางเห็นดีเห็นงามกับการโฆษณาชวนเชื่อของการไฟฟาฝายผลิตฯ โดยที่การ
ไฟฟาฝายผลิตฯตองใชงบประมาณจํานวนมากในการประชาสัมพันธโครงการนี้ ความไมสมบูรณ
ของขอมูลขาวสาร อันเปนผลจากการปดบังซอนเรนขอมูลและการเผยแพรผลการศึกษาเฉพาะ
ดานดี ยอมทําใหกระบวนการตัดสินใจขาดความโปรงใส ขอมูลขาวสารจํานวนมากตองแสวงหา
จากแหลงภายนอกประเทศ แมวารัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และรัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน จะแสดงทีทาวารับฟงความเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อน
ปากมูลโดยตรง แตแทที่จริงแลว รัฐบาลทั้งสองมีมติลวงหนาแลววา การกอสรางเขื่อนปากมูล
จักตองเดินหนาตอไป บทเรียนสํ าหรับประชาชนก็คือ ตราบเทาที่สังคมการเมืองยังไมเปน
ประชาธิปไตย กระบวนการกําหนดนโยบายยอมขาดความโปรงใส
บทเรี ย นที่ ส อง กระบวนการตัดสิ น ใจเกี่ยวกับโครงการเขื่อนปากมูลสะทอน
ให เ ห็ น ความโน ม เอี ย งที่ จ ะดํ าเนิ น นโยบายเพื่ อ ประโยชน ข องประชาชนในเขตเมื อ งมากกวา
ประชาชนในชนบท (urban bias) อยางชัดเจน ทั้งรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และรัฐบาล
นายอานันท ปนยารชุน ตางมีจุดยืนรวมกันในประเด็นนี้ แมจะมีการโฆษณาชวนเชื่อวา เขื่อน
ปากมูลเปนเขื่อนอเนกประสงค แตแทที่จริงแลว เขื่อนปากมูลเปนเขื่อนไฟฟาที่มุงใหประโยชน
แกประชาชนในเขตเมืองและภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ บทเรียนสําหรับประชาชนก็คือ ตราบ
เทาที่ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายอยางเสมอภาค ความโนมเอียงที่
จะใหประโยชนในเขตเมืองยอมดํารงอยูตอไป
บทเรี ย นที่ ส าม วิ ว าทะเกี่ ย วกั บ การสร า งเขื่ อ นปากมู ล ที่ สํ าคั ญ เป น วิ ว าทะ
เกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่มีตอทรัพยากรประมงนํ้าจืด
และผลกระทบที่มีตอสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเกิดจากการแพรระบาดของโรคพยาธิใบไม
ในเลือด แมจะมีการศึกษาผลกระทบเหลานี้ แตรายงานการศึกษาซึ่งดําเนินการโดยการไฟฟา
ฝายผลิตฯ และธนาคารโลกยอมขาดความเปนกลาง เพราะองคกรทั้งสองมีความโนมเอียง
ที่จะผลักดันโครงการนี้อยูแลว การณปรากฏตอมาวา รายงานการศึกษาบางเรื่องที่เสนอผลการ
ศึกษาในเชิงลบ การไฟฟาฝายผลิตฯสามารถ `จัดการ' ใหนักวิชาการผูศึกษาเปลี่ยนแปลงความ
เห็นได หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องยากยิ่งและ
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อาจผิดพลาดไดงาย รัฐบาลจึงนาจะวางตัวเปนกลาง และระดมผูชํานัญการมาใหความเห็น
เกี่ยวกับรายงานการศึกษา เพื่อใหการพิจารณาโครงการเปนไปดวยความรอบคอบและเปน
ประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม แตรัฐบาลก็หาไดดําเนินการในทางที่ควรจะเปนไม ผลที่เกิดขึ้น
ก็คือ รายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการเขื่อนปากมูลเปนที่วิพากษวิจารณ
กันอยางมากทั้งในหมูนักวิชาการชาวไทย และนักวิชาการชาวตางประเทศ บทเรียนสํ าหรับ
ประชาชนก็คือ ผลประโยชนยอมอยูเหนือสัจจะทางวิชาการ
บทเรียนที่สี่ ในขณะที่องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และขบวนการประชาชน
คัดคานและตอตานโครงการเขื่อนปากมูลดวยสันติวิธี แตชนชั้นนํ าทางอํ านาจกลับใชวิธีการ
รุนแรงในการจัดการกับผูตอตาน ดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งม็อบเพื่อชนม็อบ การใชกําลังทําราย
รางกายผูคัดคาน และการใชกําลังทหารและตํารวจขมขูราษฎร หนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห
(ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม- 3 พฤศจิกายน 2534) ถึงกับตั้งคําถามวา "จะตองตบอีกกี่ฉาดถึงจะกลบ
เสียงคาน" ขอที่นาสลดใจยิ่งก็คือ มีการกลั่นแกลงลูกหลานของครอบครัวที่คัดคานเขื่อนปากมูล
ใหสอบตกและตองออกจากโรงเรียน (ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2534)
อีกทั้งมีความพยายามที่จะปดปากขาราชการที่มีความเห็นไมตรงกับการไฟฟาฝายผลิตฯ ดัง
จะเห็ น ได จ ากกรณี ที่ ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ห นั ง สื อ ถึ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ให
สอบสวนวินัยแพทยชนบทที่ออกมาพูดเรื่องผลกระทบของเขื่อนปากมูลที่มีตอการแพรระบาด
ของโรคพยาธิใบไมในเลือด บทเรียนสําหรับประชาชนก็คือในสังคมที่ถูกครอบงําดวยแนวความคิด
ที่มีลักษณะอํานาจนิยม การตอสูดวยสันติวิธีจักตองอาศัยขันติธรรมอยางสูง
บทเรียนที่หา ในการสรางเขื่อนทุกเขื่อน ตองมีการอพยพราษฎรเพื่อยาย
ถิ่นฐาน ซึ่งสรางภาวะทุกขเข็ญแกราษฎรเหลานั้นเปนอันมาก ในหลายตอหลายกรณี ราษฎรตอง
ถูกโยกยายไปสูถิ่นฐานที่มีความทุรกันดารมากขึ้น และตองเผชิญชะตากรรมแตเดียวดาย แมจะมี
การจ า ยเงิ นชดเชยแกครอบครัว ที่ ตอ งอพยพ แตใ นบางกรณีราษฎรก็มิไดรับเงินชดเชยโดย
ครบถวน และแมจะมีคํ ามั่นสัญญาที่จะจัดสรางสิ่งอํ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคใน
ชุ ม ชนที่ ตั้ง ถิ่ น ฐานใหม แตหนวยงานของรัฐบาลมักจะไมรักษาคํ ามั่นสัญญาที่ใหแกราษฎร
จนปรากฏอยูเนืองๆวา ราษฎรตองอพยพออกไปจากถิ่นฐานที่ทางราชการจัดสรรให เนื่องเพราะ
มิอาจทนตอสภาพทุรกันดารได การผิดสัญญาและการทอดทิ้งราษฎรเปนพฤติกรรมที่ติดตรึงใจ
ประชาชน ดวยเหตุนี้เอง แรงตอตานของประชาชนที่มีตอการสรางเขื่อนจึงมีมาก หากการ
ผิดสัญญาและการทอดทิ้งประชาชนยิ่งมีมากเพียงใด แรงตอตานในอนาคตก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น
ในกรณีโครงการเขื่อนปากมูล ราษฎรบางครอบครัวที่ตองอพยพครั้งนี้เคยตองยายถิ่นฐานมาแลว
เมื่อมีการสรางเขื่อนสิรินธรในป 2511 การไฟฟาฝายผลิตฯเองไมเคยใสใจตอทุกขสุขของราษฎร
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ที่ตองยายถิ่นฐาน และไมเคยที่จะไปดูแลความเปนอยูและชวยเหลือราษฎรในถิ่นฐานใหม รอแต
เสพสุขจากกําไรที่เกิดจากความทุกขยากของประชาชน
บทเรี ย นที่ ห ก รั ฐ บาลแก ป  ญ หาการขาดแคลนพลั ง งานด ว ยวิ ธี ก ารที่ นั ก
เศรษฐศาสตรเรียกวา "การบริหารอุปทาน" (Supply management) กลาวคือ เมื่อพบวามีปญหา
การขาดแคลนพลังงานในอนาคต ก็แสวงหาแหลงพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการ
สรางเขื่อนไฟฟา รัฐบาลยังมิไดดําเนินการอยางจริงจังในการแกปญหาดวยวิธีการบริหารอุปสงค
(demand management) โดยเฉพาะอยางยิ่งการประหยัดพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใชพลังงาน
การตัดสินใจของธนาคารโลกในการจัดสรรเงินกูแกโครงการเขื่อนปากมูลครั้งนี้
ยอมเปนที่คาดหมายไดวา ขบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจักตองเพิ่มแรง
กดดันตอรัฐบาลของตนในการบีบรัดธนาคารโลกในอนาคต และดวยแรงกดดันดังกลาวนี้ รัฐบาล
อเมริกันจักตองเขาไปควบคุมนโยบายของธนาคารโลกมากยิ่งขึ้น ในอีกดานหนึ่ง หากรัฐบาลไทย
ยังคงแกปญหาการขาดแคลนพลังงานดวยการสรางเขื่อนตอไป ความขัดแยงในชนบทจะทวี
ความรุนแรงยิ่งกวาที่เคยเปนมา ตราบเทาที่ยังไมฟงเสียงราษฎร และตราบเทาที่ประชาชนไมมี
สวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย

