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บทคัดยอ
 บทความน้ีมีวตัถปุระสงคเพือ่อธบิายพลวัตในการเคล่ือนไหวของชาวบานปากมูล
และวิเคราะหแนวทางในการตอสูเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชุมชนของผูที่ไดรับผลกระทบจากเข่ือน
ปากมูล ซึง่บทความน้ีเปนสวนหนึง่ของวทิยานพินธเรือ่งการเคล่ือนไหวตอรองของชาวบาน
ปากมูล เพื่อเปด-ปด ประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูล จากผลการศึกษาไดขอคนพบที่สําคัญ
คือ เปาหมายในการเคล่ือนไหวของชาวบาน คือการเปดประตูระบายเข่ือนปากมูลอยาง
ถาวร ซึง่ชาวบานปากมูลไดใชกลยุทธในการเคล่ือนไหวหลากหลายรูปแบบอยางเปนพลวตั
ทัง้ภาคปฏิบัตกิาร เชน การเดินขบวนรองทกุข การชมุนมุยืดเยือ้ไมยนยอ ทัง้ในระดับพืน้ที่
และท่ีหนาทําเนยีบรัฐบาล รวมท้ังการติดตามการแกปญหาแบบเกาะติดสถานการณตลอด
เวลาและการยกระดับการเคล่ือนไหวทางสังคม ตอสู ตอรองโดยใชวาทกรรมชวงชิงพื้นที่
ทางสังคม การเมืองในหลายโอกาส เชนการสรางเครือขายทางสังคมท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ การผลิตความรูผานงานวิจัยไทบาน และนักวิชาการ แตยังไมสามารถตอรองใหมี
การเปดประตูนํ้าเขื่อนปากมูลอยางถาวรได ทั้งน้ีเปนเพราะรัฐใชวิธีคิดในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ตอบสนองทนุตามการพัฒนากระแสหลัก และไมไดใหความสําคัญ
กับชาวบานในฐานะกลุมหรือองคกรท่ีมีอดุมการณทางส่ิงแวดลอม แตกลับมองชาวบานเปน
แคกลุมผลประโยชนทางการเมืองท่ีอาศัยคนนอกเขามาผลักดันใหกลายเปนเครือขายทาง
สังคมในการเคล่ือนไหวเพื่อสรางอํานาจในการตอรอง ในขณะท่ีชาวบานปากมูลไดพิสูจน

ความเปนตวัตนของกลุมคนท่ีรวมกลุมกันปกปองทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่การพัฒนาแบบ
ยั่งยืน ผานปฏิบัติการเคล่ือนไหวทางสังคมมาอยางตอเนื่องยาวนานนับ 2 ทศวรรษ
 การเคล่ือนไหวทางสังคมของชาวบานปากมูลน้ัน ถือเปนปรากฏการณทางสังคม

ที่ซับซอน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต และผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล
ตอการดํารงชีวิตของชาวประมงพ้ืนบาน หรือการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศที่มีความ



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

- 82 -

สําคัญกับมนุษย ดังนั้น การตัดสินใจแกปญหาในเชิงนโยบาย รัฐจะใชวิธีการทางการเมือง
เรื่องของการตอรองอยางเดียวคงไมสามารถแกปญหาตามขอเรียกรองของชาวบานที่
ตองการใหรัฐบาลเปดประตูนํา้เขือ่นปากมลูอยางถาวรได การฟนฟวูถิชีวีติชมุชนจงึไมอาจ
เปนจริงตามท่ีชาวบานคาดหวังไวได

คําสําคัญ : พลวัตการเคล่ือนไหว การฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน เขื่อนปากมูล

Abstract
 This article, part of a thesis about negotiations by the residents of Pak 
Mun for the opening of the Pak Mun Dam, proposed to elucidate the dynamics of 
the Pak Mun Affected Communities’ Movement and analyze the struggle in the 
affected communities. The findings revealed that the villagers’ aim is to open the 
dam permanently. The residents employed diverse strategies, such as direct action 
consisting of rallies, petitions, and long-term protests in the local area and in front 
of Government House, as well as constant monitoring of the situation, raising the 
issue with groups in society, maintaining discourse in social space and political 
space, and networking via Thai Ban (Villagers) Research Knowledge Conduction 
and scholars’ alliances inside and outside Thailand. These strategies have been 
unsuccessful in opening the dam permanently because the state’s approach to 
environmental management is dominated by capitalism that neglects the villagers’ 
ideology of environmentalism. The state regarded the villagers’ group being made 
up of non-locals who used the social network movement to force negotiations while 
the villagers saw themselves as protectors of natural resources for sustainable 
development over a period of more than two decades. The Pak Mun Villagers’ Social 
Movement is a complex social phenomenon, especially the issues of livelihood, 
impact of the dam on local fishing, and crucial changes in ecosystems that affect 
people. The policy decision-making process used by the state in the politics of 
negotiations was unable to respond to the petitions of the villagers to open the dam 

permanently and the recovery of the community’s livelihood has not been completed.

Keywords:  Dynamics of movement: Recovery of community’s livelihood: 

 Pak Mun Dam
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ความเปนมาของการเคลื่อนไหว
 การเคล่ือนไหวของชาวบานปากมูลไดปรากฏตัวตอสังคมในฐานะชุมชนท่ีพยายาม
ตอสูตอรองกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเขื่อนปากมูลเพื่อแสวงหาทางเลือก
ในการปรับตัวและความอยูรอดของชุมชนทองถ่ิน การฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรปลา
ในแมนํ้ามูล รวมท้ังขอจํากัดในการปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีพ จนถึงขั้นเกิดการปะทะขัด
แยงกับแนวนโยบายการพัฒนาของรัฐ บนฐานทรัพยากรธรรมชาติทีถ่กูทําใหกลายเปนพืน้ที่
ชวงชิงผลประโยชนทางการเมืองเพื่อการดํารงอยูของอํานาจรัฐ กับฐานทรัพยากรอาหาร
ในวิถีการดํารงชีพของชาวบานอยางเขมขน 
 การเคล่ือนไหวเพื่อตอสูเรียกรองของชาวบานปากมูล ถือเปนการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการภาคประชาชน (ประภาส ปนตบแตง, 2541) ในการพทิกัษสทิธกิารดํารงชวีติและ
การปกปองแมนํา้มูล ในฐานะทรพัยสนิสาธารณะทีช่มุชนทองถิน่ใชประโยชนรวมกัน ไดกอ
ตัวขึ้นและดําเนินการเคล่ือนไหวตอเนื่องมาอยางยืดเยื้อยาวนาน นับต้ังแตรัฐบาล พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดอนุมัติใหการไฟฟาผายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สรางเขื่อน
ปากมูล ในป พ.ศ.2533 จนกระท่ังมีการสรางเขื่อนปากมูลเสร็จสิ้นในป พ.ศ.2537 
 เขื่อนปากมูล ถูกสรางขึ้นตรงบริเวณตอนปลายของแมนํ้ามูล (ปากมูล) ในจังหวัด
อุบลราชธานี อยูหางจากแมนํ้าโขงประมาณ 5 กิโลเมตร สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารง
ชีวิตของชาวบาน ซึ่งสวนใหญพึ่งพาทรัพยากรปลาจากแมนํ้าโขงท่ีเขามาในแมนํ้ามูล เปน
หลัก ภายหลังการสรางเขื่อนปากมูล ระบบนิเวศแมนํ้ามูลถูกทําลาย เชน เกาะ แกงหินที่
เปนที่อยูอาศัยหากินและวางไขของปลา ถูกระเบิดเปนรองนํ้า และจมอยูใตนํ้าลึก จากงาน
วิจัยไทบาน : แมมูน การกลับมาของคนหาปลา บทสรุปและความรูเรื่องปลา ระบุวา ระบบ
นเิวศแมนํา้มูลบริเวณปากมูล เปนพืน้ทีชุ่มน้ําแบบแกงหนิขนาดใหญทีมี่ความสลับซับซอน
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ และการปดประตูระบายน้ําเขือ่นปากมูลทําใหเกดิสภาพ
นํา้นองเออนิง่ ทาํใหนํา้เนาเสยี และแกงหนิกวา 50 แหง จมอยูใตนํา้และมีตะกอนดินทบัถม 
ไมเหมาะตอการดํารงชีวิตของปลา อีกท้ังยังทําใหเกิดการระบาดของเห็บปลาซ่ึงเปนศัตรู
ของปลา ผักตบชวาและไมยราบยักษที่เปนพืชตางถ่ินก็สรางปญหายุงยากตอการหาอยู

หากินของชาวบานเปนอยางยิ่ง ผลการศึกษาของงานวิจัยไทบานยังคนพบวา ดานระบบ
นิเวศ ปลาและพรรณพืชกอนสรางเขื่อนปากมูล มีพันธุปลามากถึง 260 ชนิด แตภายหลัง

การสรางเขื่อนเหลือปลาพบพันธุปลา 43 ชนิด ซึ่งมีสาเหตุมาจากปลาไมสามารถอพยพ
ผานเขื่อนปากมูลหรือผานบันไดปลาโจนได (คณะนักวิจัยไทบาน สมัชชาคนจน และเครือ
ขายแมนํ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศไทย, 2545)
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ภาพที่ 1  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของชุมชนและระบบนิเวศแกงในแมนํ้ามูลตอนปลาย 
 ที่มา: หนังสือแมมูนการกลับมาของคนหาปลา งานวิจัยไทบาน เครือขายแมนํ้า
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต

 โครงการเข่ือนปากมูลไดกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในทุก ๆ  ดาน (เดชรัตน สุข
กําเนิด, 2542) ไดแก ระบบนิเวศแมนํ้ามูลและแหลงอาศัยของปลาถูกทําลายลง ทําใหชาว
บานหาปลาไดลดลง สงผลใหรายไดลดลงดวย แมวาภายหลังท่ีมีการเปดประตูระบายน้ํา

เขื่อนปากมูล ทรัพยากรจะเร่ิมฟนคืนมา แตเนื่องจากศักยภาพท่ีมีอยูเดิมถูกทําลายไปใน
ระหวางท่ีเขือ่นเกบ็กักนํา้ ชาวบานยงัไมสามารถเขาถงึทรัพยากรไดดังเดมิ ซึง่ชาวบานปาก

มูลไดมีการเคล่ือนไหวเรียกรอง ใหมีการฟนฟรูะบบนิเวศและวิถชีวีติชมุชนมาอยางตอเนือ่ง
ยาวนาน จนกระท่ังป 2545 รัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร มีมติคณะรัฐมนตรีใหเปดประตูระบาย
นํา้เข่ือนปากมูลท้ัง 8 บาน ตลอดป เพือ่ศึกษาถงึการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ และความ
รุนแรงของปญหาผลกระทบตอเกษตรกรและชาวประมงท่ีหาปลาในพ้ืนทีท่ีไ่ดรับผลกระทบ
จากการสรางเขื่อนปากมูล 

 นกัวิชาการโดยคณะนักวิจยัมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีไดทาํการวิจยัศกึษาแนวทาง
การฟนฟรูะบบนิเวศ วถิชีวีติและชมุชนทีไ่ดรับผลกระทบจากเขือ่นปากมูล เพือ่หาแนวทาง
บริหารจดัการเข่ือนปากมูลท่ีเหมาะสม ซึง่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาจาก

รัฐบาล ผลการศึกษาพบวา การเปดประตูเขื่อนไมสงผลกับเสถียรภาพของระบบการจาย
กําลังไฟฟาโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง แมจะมีหรือไมมีเขื่อนปาก
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มูลระบบก็ยังคงอยูได และไมสงผลกระทบดานการชลประทานเน่ืองจากสภาพพื้นที่ไมเอื้อ
ตอการทําการเกษตรนอกฤดูฝน อีกท้ังมีการพบพันธุปลาเพิ่มข้ึนถึง 184 ชนิด ตลอดท้ังป
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ยังระบุวา การเปดประตูนํ้าบางชวงเวลา และปดบางชวงเวลา จะสง
ผลกระทบตอระบบนิเวศและเศรษฐกิจของชุมชน มีเพียงการเปดประตูระบายน้ําตลอดป
เทานั้นที่จะทําใหฟนสภาพนิเวศ เศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชนขึ้นมาได (คณะนักวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545) 
 วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน (2547) เสนอไวใน บทความช่ือ 
“หนึ่งประเทศสองวิถี” ตอนหน่ึงวา “การเปดประตูนํ้าท้ัง 8 บานตลอดท้ังปเปนการถาวร 
เพือ่ฟนฟรูะบบนิเวศของแมนํา้มูล เปรยีบเสมือนเปนการลงทุน เพือ่การฟนฟชูวีติและชุมชน
ขึ้นมาดวย เพราะวิถีชีวิตของชาวลุมน้ํามูลก็คือการฝากชีวิตไวกับแมนํ้ามูล ซึ่งเปนแหลง
อาหาร เปนแหลงรายไดที่ม่ันคง เปนเหมือนธนาคารที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการ
หมุนเวยีนเศรษฐกิจของชุมชน เปนแหลงสรางงานใหกับคนรุนแลวรุนเลา เปนสถานท่ีใหการ
ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่สุจริต เรียบงาย เปนแหลงประกอบพิธีกรรมเพื่อขัดเกลา
จิตใจใหออนโยน ยึดม่ันในกฎของธรรมชาติ เปนกฎเกณฑในการดํารงชีวิต”
 อยางไรกต็ามการแกไขปญหาของรฐับาล ไมไดใหความสาํคัญกบัขอมลูทางวชิาการ
ดังกลาวและไมไดนาํมาพิจารณาสําหรับการตัดสินใจบริหารจัดการเข่ือนปากมูล โดยรัฐบาล
อางวา ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ระบุไววาใหเปดประตูระบายน้ําเข่ือน
ปากมูลตลอดปเปนระยะเวลา 5 ป เพื่อฟนฟูธรรมชาติและวิถีการดํารงชีพของประชาชน
นั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมไดหมายความวาทุกผลการวิจัยจะถูก
ตองเสมอไป แตรัฐบาลกลับเลือกใชขอมูลจากการสํารวจความคิดเหน็ (Poll) ของสํานกังาน
สถิติแหงชาติ (2545) ที่ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีเขื่อนปากมูลใน
พืน้ทีอ่าํเภอโขงเจยีมอําเภอพบูิลมังสาหาร อาํเภอสริินธร จงัหวดัอุบลราชธาน ีและ(สมชาย 

วงศเกษมและคณะ, 2546) จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ที่ทําโครงการสํารวจความคิด
เหน็ของประชาชนในจงัหวัดอุบลราชธานเีกีย่วกับการเปด-ปดประตูระบายน้ําเขือ่นปากมูล 
เพื่อประกอบการตัดสินใจเปด-ปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูล ผลการสํารวจความคิดเห็น
ทั้งสองโครงการสรุปคลายกันวา ประชาชนสวนใหญตองการใหเปดประตูระบายน้ําเขื่อน
ปากมูล 4 เดือน คือระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกป 
 ตอมารัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเขื่อนปากมูล โดย
มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2546 ใหเปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูล 4 เดือน 
ใน 1 ป (เปด 4 เดือน-ปด 8 เดือน) คือเปดประตูนํ้าตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 

ตุลาคม ของทุกป ตอมามีมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 8 มิถุนายน 2547 ใหเลื่อนเวลาเปดประตู
ระบายน้ําเขื่อนปากมูลมาเปนวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป เพื่อให
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สอดคลองกับระบบนิเวศประมงและใหปลาไดอพยพขึ้นมาวางไข ตามขอเสนอของสมัชชา
คนจนและตอมารัฐบาลไดมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2547 เรื่อง 
การเปดประตูระบายน้ําเขือ่นปากมูล ตามท่ีผูอาํนวยการรักษาความม่ันคงภายใน/ผูอาํนวย
การศูนยอาํนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เสนอ
และคณะรัฐมนตรีวันท่ี 12 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยดําเนินการรักษาระดับนํ้าในเขื่อนปากมูลไวที่ประมาณ +106-108 เมตร/
ระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยไมกําหนดวาจะตองเปด-ปดประตูระบายน้ําเมื่อใด และ
การเปด-ปดประตูระบายน้ําใหเปนไปตามธรรมชาติและสภาพความเปนจรงิของส่ิงแวดลอม
ในพืน้ที ่ทัง้นี ้ใหกระทรวงมหาดไทยประสานและเรงรัดการจัดต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด 
เพือ่ดําเนนิการกํากับรักษาระดับน้ําเขือ่นปากมูล จงัหวัดอุบลราชธานี ใหอยูในระดับ +106-
108 เหนอืระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ตลอดจนพิจารณาดําเนนิการและแกไขปญหา
ตาง ๆ ในพื้นที่ โดยมีผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปนประธาน และมีอํานาจตัดสินใจ
ในการเปดหรือปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูล ภายใตการดูแลใหคําปรึกษาของกระทรวง
มหาดไทย และในการเปดหรือปดประตูเขือ่นใหคํานงึถงึสภาพตามธรรมชาตแิละความเปน
จริง ในพื้นที่ ทั้งนี้ มอบอํานาจใหคณะกรรมการชุดน้ีดําเนินการโดยไมจําเปนตองนําเรื่อง
มาเสนอคณะรัฐมนตรี ซึง่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเขือ่นปากมูล จงัหวัดอุบลราชธานี 
ไดจัดประชุมคร้ังที่ 3/2551 วันจันทรที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยมีนายชวน ศิรินันทพร 
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในประชุมเพื่อพิจารณากําหนดเกณฑในการ
เปด-ปดประตูนํ้าเขื่อนปากมูล ดังน้ี
  (1) ใหเริม่เปดประตูระบายน้ําเขือ่นปากมูลทันทีทีอ่ตัราการไหลของน้ําในแมนํา้มูล
ทีส่ะพานเสรปีระชาธปิไตย (M 7) สงูถงึ 500 ลูกบาศกเมตร/วนิาท ีและใหสามารถเปดประตู
ระบายน้ําเขื่อนปากมูลสุดบานท้ัง 8 บานไดภายใน 10 วัน นับจากวันที่เริ่มระบายน้ํา

 (2) ในกรณีที่อัตราการไหลของน้ําตาม (1) ยังสูงไมถึง 500 ลูกบาศกเมตร/วินาที 
(ในวันที่ 5 มิถุนายน) ใหเริ่มดําเนินการเปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลท้ัง 8 บาน ภายใน

วนัที ่15 มิถนุายน ทัง้นี ้การเตรียมงานเพ่ือลดระดับน้ํา และการแจงเตอืนราษฎรและหนวย
งานที่เก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรฐานระบบงานของ กฟผ. ที่เคยปฏิบัติ
 (3) ใหเปดประตูระบายนําเขื่อนปากมูลตอเนื่องเปนเวลาประมาณ 4 เดือน หากมี

เหตุจําเปนอยางย่ิง ที่ควรเปดประตู “มากหรือนอยกวา 4 เดือน” ใหคณะทํางานเสนอคณะ
กรรมการ เพื่อแกไขปญหาเปนการดวน (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
นํ้าเขื่อนปากมูล คร้ังที่ 3/2551วันท่ี 12 พฤษภาคม 2551)

 ซึ่งในทางปฏิบัติ รัฐบาลและ กฟผ.ไมไดทําตามนโยบายหรือมาตรการท่ีตกลงกัน
ไวกับชาวบานอยางจริงจัง ในขณะท่ีชาวบานปากมูลไดยกระดับขอเรียกรองใหรัฐบาลและ
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กฟผ. เปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลอยางถาวร พรอมท้ังจายคาชดเชยที่เปนธรรมเพื่อ
เยยีวยาผูไดรับผลกระทบและเรงฟนฟรูะบบนิเวศแมนํา้มูล ซึง่ชาวบานปากมูลไดเคล่ือนไหว
ตอสูหลากหลายรูปแบบ ทัง้การรวมกลุมชุมนุมไปติดตามทวงถามความกาวหนา สงตวัแทน
ไปประสานงานเจรจา ตลอดจนเขารวมเวทีกับสมัชชาคนจนและเครือขายทางสังคมอ่ืน ๆ 

ในสภาพท่ีสงัคมมีความขัดแยงแบงขัว้แบงส ีชาวบานปากมูลถกูกําหนดใหเลอืกขางใดขาง
หนึ่งและในระดับพื้นท่ีที่ความขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเองยังดํารงอยู ชาวบานจะมี
วธิกีารจดัความสัมพนัธเชงิอํานาจกบัรัฐและกลุมชาวบานอืน่ ๆ  อยางไร ในทามกลางกระแส
วาทกรรมทางการเมืองและการพัฒนาทีต่างฝายตางหยบิยืมมาใชสนบัสนุนการเคลือ่นไหว 
ตอบโต ตอรองซึ่งกันและกัน 
 จากปรากฏการณขางตนจึงนํามาสูคําถามการศึกษาคือ การฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน
ของชาวบานปากมูลจะเปนจรงิหรือไมภายใตสถานการณปจจบัุนและพลวัตการเคล่ือนไหว
ทางสังคมของชาวบานเปนอยางไรซ่ึงบทความน้ีเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง การ
เคลื่อนไหวตอรองของชาวบานปากมูล เพื่อเปด-ปด ประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูล ผูเขียน
ขอขอบคุณผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหขอคิดและคํา
แนะนําอยางดีเสมอมา

กรอบการวิเคราะห
 ในเบื้องตนของบทความน้ี ผู เขียนไดพยายามใชแนวคิดทฤษฏีนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมมาวิเคราะหขอมูลบริบทความเปนมาของสภาพปญหาตาง ๆ  ที่สงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของชาวบานปากมูลท่ีสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ เพราะผู
เขียนเชื่อวาความสมบูรณของระบบนิเวศจะเปนฐานทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของการ
พัฒนาวิถีชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม และนําแนวคิดการเคล่ือนไหวทาง

สังคม มาชวยอธิบายกลยุทธในการเคล่ือนไหว ตอบโต ตอรอง ระหวางชาวบานกับรัฐเพื่อ
อธบิายปรากฏการณทีเ่กดิข้ึนวามีพลวตัการเคลือ่นไหวตอสูเพือ่ฟนฟวูถิชีวีติชมุชนอยางไร

บริบทเชิงนิเวศชุมชนและผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล
 ลักษณะของสภาพอากาศในเขตลุมน้ํามูลตอนลางมีลักษณะแหงแลงมากในฤดูแลง 

และในหลายพ้ืนที่มีสภาพดินท่ีไมเหมาะแกการทําเกษตรกรรม เนื่องจากเปนลานหินกวาง
หรือมีผิวดินปกคลุมแผนหินตามภูมิประเทศที่เปนที่ราบสลับกับเนินเขากระจายอยูตลอด
แนวลํานํา้ พืน้ทีเ่พาะปลกูจงึไมอดุมสมบูรณนกั ชมุชนในลุมน้ํามูลตอนลางสวนใหญจงึมีวถิี

ชีวิตประจําวันดวยการเปนชาวประมงพื้นบาน หาปลาเพี่อยังชีพเลี้ยงครอบครัว และขาย
เปนรายไดหลัก จนเกิดเปนวิถีวัฒนธรรมท้ังในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
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 ระบบนิเวศวิทยาของแมนํ้ามูลมีลักษณะรูปแบบท่ีหลากหลาย ประกอบดวยเกาะ
แกง รองนํ้า เวิน วัง เวิ้งน้ํา ถํ้าใตนํ้า กระแสน้ําวน นํ้าขึ้น นํ้าลง และปาบุงปาทาม ที่เปน
พืน้ทีชุ่มน้ํา และมีลํานํา้สาขามากมาย สรรพชีวติทีพ่ึง่พาระบบแมนํา้มูลมีลักษณะเฉพาะตวั 
และสนับสนุนการดํารงชีวติของส่ิงมีชวีติซึง่กันและกัน ทัง้หมดลวนพึง่พาความหลากหลาย
ในระบบนิเวศแมนํ้ามูล เพื่อท่ีจะมีชีวิตรอดและสืบเผาพันธุ การไหลของแมนํ้ามีผลตอการ
สรางความสมดุลของแมนํ้า และชวยทําใหเกิดความอุดมสมบูรณของพืชพรรณและเอื้อตอ
การขยายพันธุและวงจรชีวิตของส่ิงมีชีวิตในลุมน้ํา 
 แมนํ้ามูลเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของพันธสัตวนํ้าไมตํ่ากวา 265 สายพันธุและเปน
แหลงพชืหลากหลายสายพันธุไมนอยกวา 342 สายพนัธุ พชืพรรณสองฝงแมนํา้มักมีลักษณะ
เฉพาะในการพึง่พงิระบบของแมนํา้ พชืผกัตางๆ สมุนไพร และสัตวในวงจรชวีติแมนํา้พึง่พา
ระบบธรรมชาติของแมนํ้าที่มีวงจรตางๆ อยางมาก

ภาพที่ 2  แผนท่ี แสดงระบบนิเวศแกงในแมนํ้ามูลตอนปลาย 
 ที่มา: หนังสือ แมมูนการกลับมาของคนหาปลา งานวิจัยไทบาน เครือขายแมนํ้า
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต
วิถีชีวิตชุมชนกอนและหลังการสรางเขื่อนปากมูล
 กอนสรางเขือ่นปากมูล ชมุชนทองถิน่ตางๆ ในเขตลุมนํา้มูลตอนใตบริเวณปากมลู

เปนลักษณะของชุมชนชาวประมงพืน้บานท่ีมีการกอรูปทางสังคมวัฒนธรรมและความเปน
มาทางประวัติศาสตรที่ยาวนานและไดมีกระบวนการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง โดยพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของชุมชน เกี่ยวของกับเงื่อนไข ปจจัย
ที่ซับซอน นับตั้งแตการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และระบบนิเวศในการต้ังถิ่นฐาน 
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การสะสมความรูและภูมิปญญาในการปรับตัวในการดํารงวิถชีวีติ ประเพณีความเช่ือ ระบบ
คุณคาและความสัมพันธทางสังคมในรูปแบบตาง ๆ โดยแตละชุมชนตางมีประวัติศาสตร
ความเปนมา และเง่ือนไขในการติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอก อันกอใหเกิดการปะทะ
ประสาน และนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจากในชุมชนเองอยางตอเนื่อง
 นับแตอดีตมาชุมชนชาวประมงพ้ืนบานปากมูลดํารงชีวิตโดยอาศัยทรัพยากร 
ธรรมชาติและปลาในแมนํ้ามูลเปนหลัก จนกระท่ังสามารถสรางหลักประกันในชีวิตที่มีแต
ความสงบสุขรมเย็นกอเกิดเปนชุมชนที่เขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและร่ํารวยไปดวย
วฒันธรรมหลากหลายและเปนวิถชีวีติท่ีเรยีบงายและงดงาม ดังจะเหน็ไดจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร คือหลักศิลาจารึกของเจาชายจิตเสน บริเวณปากแมนํ้าโดมนอย ภาพเขียน
รูปปลา คน และเคร่ืองมือหาปลาท่ีผาแตม ตลอดจนการตัง้บานเรอืนตลอดสองฝงแมนํา้มูล
แสดงใหเห็นถึงคุณคาของความสัมพันธระหวางชุมชนกับแมนํ้ามูล ที่เปรียบเสมือนสายใย
หวงโซสัมพันธไมสามารถแยกจากกันได  แมคําผุย เสนาะวาที พูดถึงอดีตที่พอแมพามา
ปกหลักหาปลาอยูริมฝงมูลวา

 “สมัยกอนอยูในวัยสนุกสนานตามประสาเด็ก เห็นพอแมหาปลาไดมากเปน
เรื่องปกติจนชินตา แตพอโตขึ้นจึงรูวาการหาปลาเปนอาชีพหลักท่ีสําคัญสําหรับ
ครอบครัว เพราะไดเงินไปโรงเรียน และพอแมสามารถสรางบานไดหลังใหญ จาก
เดมิท่ีเปนแคเพงิพกัอยูริมน้ํา และชาวบานคนอ่ืน ๆ  ทีม่าหาปลาดวยกันก็สรางบาน
ขยายออกไปเร่ือยๆจนกลายเปนหมูบานคนัลึมในปจจบัุนและยังมีหมูบานตรงขาม
คนละฝงแมนํา้มูลก็เปนชมุชนหาปลาเหมอืนกนั แมคําผยุ แตงงานตอนวยัสาวกับ
หนุมบานใกลกันท่ีหาปลาเกงไมแพคนอ่ืน” (คําผุย เสนาะวาที, 2553)

 คนแตละกลุมแตละชุมชมตางก็มีวิถีชีวิตท่ีจะตองอยูรอดรวมกัน และวิถีชีวิตของ

แตละกลุมน้ันก็เปนสิง่ท่ีเกดิข้ึนจากกระบวนการเรียนรูรวมกันในการปรับตัวเองเขากับสภาพ
แวดลอมของถ่ินฐานทีม่นุษยตัง้หลักแหลงท่ีอยูอาศยัและทํามาหากิน เพือ่การดํารงชวีติอยู
รอดรวมกัน (ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม, 2544) แสดงใหเหน็วาในอดตีแมนํา้มูลมีความอดุมสมบูรณ
ชาวบานตางถิ่นอพยพมาปลูกเพิงพักอยูริมฝงแมนํ้าเพื่อหาปลา และจํานวนคนเพิ่มข้ึน
เรื่อย ๆ จนยายถิ่นฐานมาสรางบานแปลงเมืองขึ้นใหม ในฐานะชุมชนชาวประมงพื้นบาน 

ที่พึ่งพิงอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนกวา 65 หมูบานที่ตั้งอยูสองฝงนํ้ามูล มีอาชีพการ
ทาํประมง เนือ่งจากระบบนิเวศเอือ้ใหเกดิความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของพันธุ
ปลาจากแมนํ้าโขงประกอบกับพื้นดินบริเวณเหนือตล่ิงไมเหมาะกับการทําเกษตรกรรม 

อาชีพประมงจึงเปนอาชีพหลักท่ีหลอเลี้ยงชีวิต ของชุมชนริม 2 ฝงแมนํ้ามูลมาเนิ่นนาน
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 ภายหลังการสรางเขื่อนปากมูล การระเบิดแกงหินกลางแมนํ้ามูล ไดทําลายระบบ
นเิวศทีส่าํคัญของแมนํา้มูล ทาํใหความอุดมสมบูรณของปลาลดลงอยางรวดเร็ว ชาวประมง
กวา 7,000 ครอบครัวสูญเสยีอาชพี ทาํใหรายไดลดลง จากการศึกษาของชวลิต วทิยานนท 
พบวา แมนํ้ามูลกอนการสรางเขื่อนมีพันธุปลาประมาณ 240 ชนิด คณะกรรมการเข่ือนโลก
ศกึษา พบวา เปนปลาอพยพ 77 ชนดิ และปลาชนิดท่ีอาศัยอยูตามแกง 35 ชนดิ และปจจบัุน
แกงเหลานี้กวา 50 แกงไดจมอยูใตอางเก็บน้ํา การสรางเขื่อนทําใหพันธุปลา 169 ชนิดได
รับผลกระทบ และมีปลาถึง 56 ชนิดท่ีปรากฏวาไมสามารถจับไดอีกเลยภายหลังการสราง
เขือ่นปากมูล ขณะท่ีบันไดปลาโจนท่ีสรางขึน้มาภายหลังไมไดชวยใหปลาอพยพตามฤดูกาล
จากแมนํา้โขงเขาสูลุมนํา้มูลได เขือ่นปากมูลจงึปดตายระบบลุมนํา้ช/ีมูลท่ีมีพืน้ทีถ่งึ 117,000 
ตารางกิโลเมตรท้ังระบบ (คณะนักวิจัยไทบาน สมัชชาคนจน กรณีและเครือขายแมนํ้า
เอเชียตะวันออกเฉียงใต, 2545)  
 กลาวโดยสรุป บริบทเชิงนิเวศชุมชน ชาวประมงพ้ืนบานปากมูลไดมีการเรียนรู 
หลอหลอม ปรับตวั เพือ่การดํารงอยูของชวีติใหเหมาะสมสอดคลองกบัสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ ในระบบนิเวศบริเวณลุมน้ํามูลตอนปลาย ซึง่มีแมนํา้มูลเปนเสมือนเสนเลอืดใหญ
ที่หลอเลี้ยงสรรพชีวิต ดวยลักษณะเฉพาะทางระบบนิเวศที่หลากหลายเปนองคประกอบ
สาํคญัทีท่าํใหเกดิความอุดมสมบูรณ ของพนัธุปลา และพชืพรรณอนัหลากหลายตลอดสอง
ฝงแมนํา้มูล เปนดชันชีีว้ดัถงึความม่ันคงทางอาหาร ซึง่ฐานทรพัยากรอาหารนีเ้องคอืปจจยั
สําคัญสูงสุดของการดํารงชีวิต วิถีการดํารงชีวิตของชาวประมงพ้ืนบานปากมูลเกิดจาก
กระบวนการเรียนรูและปรับตวัทางวัฒนธรรมผานกาลเวลานบัรอยนบัพนัป สัง่สมเปนองค
ความรู ภูมิปญญา และวัฒนธรรมตกทอดสืบตอจากคนรุนแลวรุนเลา ถือเปนวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิตที่เรียบงาย เพียงพอ เกื้อหนุนและพ่ึงพาอยูกับธรรมชาติมายาวนาน การ
ดําเนินชีวิตของชาวบานปากมูลเก่ียวพันกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสัมพันธกับการ

เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เพราะวาความสมบูรณของระบบนิเวศแมนํ้ามูล เปนฐาน
ทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดของการพัฒนาวิถีชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งที่

กลาวมาท้ังหมดน้ีกําลังจะหายไปหลังจากการสรางเขื่อนปากมูล 

 โครงการเข่ือนปากมูลไดกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนทุกๆ ดาน เมื่อระบบนิเวศ
ที่เปนแหลงอาศัยของปลาถูกทําลาย เชน เกาะแกง และปาบุงปาทาม ซึ่งมีพืชพรรณหลาก

ชนิดท่ีปลาเขามาอาศัยพุมไมและรากไมเพื่อหลบซอน และวางไข (เดชรัตน สุขกําเนิด, 
2542) เมือ่ปริมาณปลาลดลงชาวบานจงึขาดรายไดจากการหาปลาทําใหชาวบานไมมีความ
ม่ันคงดานอาหาร ชาวบานตองพึง่พาอาหารจากตลาดมากขึน้กอใหเกดิผลกระทบตอชมุชน

ดานสังคมวัฒนธรรม เพราะชาวบานที่ขาดรายไดและสูญเสียอาชีพประมงจะหาทางออก
โดยการอพยพยายถิ่นไปทํางานตางจังหวัดท้ังชั่วคราวและถาวรทําใหคนในครอบครัวมี
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ความสัมพันธทีห่างเหนิกันและการสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบานก็ลดหายไปดวย ผลเสยีท่ีเกดิ
ขึน้ทนัทหีลงัจากมเีขือ่นกคื็อ ประชาชนจาํนวน 6,176 ครัวเรอืน ตองสญูเสยีรายไดจากการ
ประมงในพ้ืนที่ไปปละ 119 ลานบาท กลาวคือจากเดิมมีรายได 159 ลานบาท (ประมาณ 
2,100 บาท ตอครัวเรือนตอเดือน) ลดลงเหลือ 40 ลานบาท (เหลือ 500 บาทตอครัวเรือน
ตอเดือน) คือรายไดของประชาชนหายไปทันทีครัวเรือนละประมาณ 1,600 บาท ตอเดือน 

พลวัตการเคลื่อนไหวตอสูเพ่ือปกปองทรัพยากรธรรมชาติ
 ชวงการกอสรางเข่ือนปากมูลชาวบานใชวธิกีารรวมตัวกอตัง้กลุมอนุรักษแมนํา้มูล 
เคลือ่นไหวตรวจสอบการดาํเนนิโครงการของรัฐ ตอมาไดจดัตัง้ คณะกรรมการชาวบานเพือ่
ฟนฟชูวีติและชุมชนลุมน้ํามูลจากตัวแทนชาวบานท่ีไดรับผลกระทบและเขารวมเคล่ือนไหว
กับสมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน (สกย.อ)ชวงท่ีกําลังกอสรางเข่ือนปากมูล (ป 2534-
2537) เร่ิมจากการถมคันดินกั้นแมนํ้ามูล ทําใหเกิดการเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ําและ
การระเบิดแกงหินกลางลํานํ้านั้นสงผลกระทบรุนแรงที่สุดเนื่องจากปลาจากแมนํ้าโขงไม
สามารถเขามาในแมนํา้มูลไดเลยชาวบานจงึไดพยายามเคลือ่นไหวตอรองใหรัฐบาลจายคา
ชดเชยการสูญเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพประมงในชวงท่ีดําเนินการกอสรางเขื่อน
เปนเวลา 3 ป พอใหญคง มหาชัย ชาวบานหัวเหว บอกวา 

 “นํา้มูลเปนสแีดงมีแตคราบน้ํามัน ปลาท่ีไหนจะเขามาได ชวงนัน้ (ชวงกอสราง) 
เขาเอาเครือ่งจกัรขนาดใหญมาลงและขนเหล็กและอุปกรณกอสรางมากมายมากอง
ไวสูงเปนภูเขา พอตอนระเบิดแกงนํ้ามูลก็เหม็นฉิวปลาก็ตาย ตอนนั้นไมไดลงหา
ปลาเลย อาศัยไปหาเก็บยาสมุนไพรในปา เอามาเปนยารากไมรับรักษาโรคตาง ๆ 
ใหชาวบาน พอมรีายได แตชวงทีมี่การชมุนมุ พอกเ็ปนหมอนวดพืน้บานแผนโบราณ 
มีรายไดดี ก็พออยูได” (คง มหาชัย, 2552)

 ชาวบานใชเวลาในการเคล่ือนไหวตอรอง ชุมนุมเรียกรองกดดันทั้งในระดับพื้นที่
และในกรุงเทพฯนานเกือบ 4 ป ชาวบานบางสวนตองไปรับจางทํางานตางจังหวัด เชนไป
รับจางตัดออยท่ีจังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี บางครอบครัวยายไปหาปลาท่ีเขื่อนเขาแหลม 
จังหวัดกาญจนบุรี บางก็ไปเปนกรรมกรแบกหาม และยามในกรุงเทพ คนหนุมสาวก็เขาไป

เปนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีก็เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว และ
จากการเคล่ือนไหวชมุนุมเรียกรองของชาวบานในคร้ังน้ันทาํให กฟผ.ยอมจายคาชดเชยให
ชาวบาน 2 กรณี คือ คาชดเชยการสูญเสียทรัพยสินจากการถูกนํ้าทวมตามจริงทั้งที่ดินทํา

กินและบานเรือนที่ถูกนํ้าทวม อีกกรณีคือ การจายคาชดเชยการสูญเสียโอกาสในการ
ประกอบอาชีพประมงตลอดเวลา 3 ป ที่ทําการกอสรางเขื่อนปากมูลเปนจํานวนเงิน
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ครอบครัวละ 90,000 บาท จํานวน 3,195 ครอบครัว และ กฟผ. ยังยืนยันวาจะเรงฟนฟู
ระบบนิเวศเพื่อใหแมนํ้ามูลกลับมามีความอุดมสมบูรณ โดยใชมาตรการชวยเหลือปลาให
อพยพขึ้นบันไดปลาโจนขามเขื่อนเพื่อขึ้นไปวางไขและเรงพัฒนาศูนยเพาะพันธประมงน้ํา
จืดผลิตลูกปลามาปลอยในแมนํ้ามูล
 ชวงเขื่อนปากมูลสรางเสร็จและเร่ิมกักเกบ็น้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ชาวบานปาก
มูลสรางเครือขายพนัธมิตรและรวมกอตัง้สมัชชาคนจนและชุมนุมใหญ 99 วนัทีห่นาทําเนยีบ
รัฐบาล ตอมาใชยุทธศาสตรปกหลักชุมนุมในพ้ืนท่ีตนตอของปญหา โดยการต้ังหมูบานแม
มูนม่ันยืนที่บริเวณหัวงานทางเขาเขื่อนปากมูลพรอมกับเครือขายกลุมปญหาตาง ๆ โดย
ยึดหลักสันติวิธี คือ สัจจะ ตบะ และอหิงสา
 ภายหลังการปดประตูระบายนํ้าทั้ง 8 บาน และเขื่อนเริ่มผลิตกระแสไฟฟา ชาว
บานยังคงไดรับความเดือดรอนจากการสูญเสยีอาชีพประมงเน่ืองจากจํานวนปลาลดลงเร่ือย 
ๆ บันไดปลาโจนท่ีออกแบบมาใหปลาวายขามเข่ือนข้ึนไปวางไขก็ไมไดผล อีกท้ังการปลอย
พนัธุปลาขนาดเล็ก ก็ไมประสพผลสาํเรจ็เพราะระบบนํา้ธรรมชาตติางจากบอดนิหรอืบอปูน
ทีส่ามารถใหอาหารแกลูกปลาได ทาํใหชาวบานปากมูลรวมตัวกันอกีคร้ังเพือ่เรยีกรองใหมี
การชดเชยการสูญเสยีอาชพีอยางถาวรในป 2540 ชาวบานผูไดรับผลกระทบจากเข่ือนปาก
มูลในนามสมัชชาคนจนไดปกหลักชุมนุมท่ีหนาทําเนียบรัฐบาลและไดขอยุติหลังจากการ
ชุมนุมผานไป 99 วัน คือ รัฐบาล ยอมรับวา เขื่อนปากมูล ทําใหเกิดผลกระทบตอชาวบาน
ที่ประกอบอาชีพประมง จริงโดยรัฐบาลไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหจัดสรรท่ีดินทํากินทดแทน
อาชีพเดิมแกชาวบานครอบครัวละ 15 ไร แตเนื่องจากรัฐบาลไมสามารถจัดหาท่ีดินได จึง
ใหราษฎรไปจัดซ้ือดวยตนเองในอัตราไรละ 35,000 บาท ในขณะท่ีอยูในข้ันตอนการดําเนนิ
การจายคาชดเชย รัฐบาลพลเอกชวลติ ยงใจยทุธ ลาออกเสยีกอน ทาํใหกลไกในการทํางาน
ไมสามารถดําเนินการตอได การแกปญหาจึงหยุดชะงักลง
 หลังจากนายชวน หลีกภัย ไดเปนนายกรัฐมนตรี พรอมท้ังพรรคประชาธิปตยเขา
มาบริหารประเทศตอจากรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และไดมีคําสั่งยกเลิกมติคณะ
รัฐมนตรีสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ทําใหชาวบานปากมูลตองเคล่ือนไหวตอสูอีกหลาย
คร้ัง โดยใชกลยุทธที่หลากหลายตามแนวทางสันติวิธี เชน การต้ังหมูบานแมมูนม่ันยืนยาว
นานเกือบ 3 ป การเดินเทาทางไกลนับพันกิโลเมตร การยึดสันเขื่อน ขึ้นรถไฟฟรีเพื่อไปต้ัง

หมูบานคนจนชมุนุมท่ีขางทําเนยีบรัฐบาล จนถงึขัน้ปนทําเนยีบรัฐบาล การปดลอมทําเนยีบ
รัฐบาล การชุมนมุยืดเยือ้อยางสนัตแิละอ่ืน ๆ  จนมกีารเลอืกตัง้ใหมและพรรคไทยรักไทยได
เสียงขางมากจัดต้ังรัฐบาลโดยมีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี

 ตลอดเวลาท่ีผานมา ชาวบานไดพยายามเคล่ือนไหวเรยีกรองกับทุกรัฐบาลเพือ่ให
รัฐบาลยอมรับความจริงและแกปญหาดวยเหตุผลและขอมูลทางวิชาการ และไดยกระดับ
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เคลื่อนไหวจากระดับพื้นท่ีไปสูวงกวางมากข้ึนในรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เพื่อ
กดดันใหกฟผ.ดําเนนิการเปดประตูระบายน้ําเขือ่นปากมูลอยางถาวร อนัเปนแนวทางเดยีว
ในการฟนฟชูวีติของผูไดรับผลกระทบ ซึง่ขอเสนอนีไ้ดรับการยอมรับอยางประจกัษแลว ใน
ชวงการทดลองเปดประตูระบายนํ้าเขื่อนปากมูลเม่ือป 2544-2545 ทั้งยังมีงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งไดมีขอชี้แนะวา “ใหเปดประตูระบายน้ําทั้ง 8 บานตลอดป 
เปนเวลาอยางนอย 5 ป ใหระบบนิเวศฟนตวัเพือ่ฟนคืนวถิชีมุชน” อนัจะสงผลใหอาชีพการ
หาปลาซ่ึงเปนอาชีพหลัก กลับมาสรางรายได ฟนเศรษฐกิจชุมชนใหกลับคืนมา แตรัฐบาล
เลอืกท่ีจะเปดประตูระบายน้ํา แค 4 เดือน และปด 8 เดือน ทาํใหชาวบานปากมูลเคลือ่นไหว
เรียกรองใหรัฐบาลเปดประตูนํ้าเขื่อนปากมูลท้ัง 8 บาน อยางถาวร เพราะการเปด ๆ  ปด ๆ  
(เปด 4 ปด 8) ไมไดชวยใหระบบนิเวศแมนํ้ามูลฟนตัวกลับมาอุดมสมบูรณไดเหมือนเดิม 
ดังนั้น ขอเรียกรองของชาวบานปากมูล ที่เคล่ือนไหวตอรองกับรัฐบาลในปจจุบันนี้ คือให
รัฐบาลเปดประตูระบายนํ้าเขื่อนปากมูลถาวร เพื่อฟนฟูระบบนิเวศแมนํ้ามูลและเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากเข่ือนปากมูล

ตารางที่ 1 แสดงการเคล่ือนไหวในชวงเหตุการณสําคัญตางๆ

ชวงเวลา เหตุการณเคลื่อนไหวที่สําคัญ

พ.ศ.25323-
2533

-รัฐบาลอนุมัติใหสรางเขื่อนปากมูล
-ชาวบานเริ่มรวมตัวกันประทวงการสรางเขื่อนที่หนาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
และท่ีแกงสะพือ

พ.ศ.2534

พ.ศ.2537

-ชาวบานรวมตัวกันประทวงโครงการเข่ือนปากมูลท่ี กรุงเทพฯ หนาท่ีทําการ
ธนาคารโลก เพื่อกดดันใหธนาคารโลกพิจารณาระงับเงินกูแกกฟผ.
-ชาวบานบุกยึดเคร่ืองจักรท่ีใชเจาะชั้นหินและเคร่ืองมือท่ีใชในการระเบิดแกงบริเวณ
หัวงานกอสรางเขื่อนปากมูล และน่ังทับหลุมท่ีมีระเบิดไดนาไมตฝงอยูใตแกงหิน
-ชาวบานชุมนุมใหญที่หนาศาลากลางจังหวัด นานนับเดือน และเดินเทากลับไปปก
หลักชุมนุมตรงบริเวณหัวงานกอสรางเขื่อนปากมูล ระยะทาง เกือบรอยกิโลเมตรใช
เวลา15 วัน

พ.ศ.2537 -ตอมารัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบอาชีพประมง โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี (อธิบดีกรมประมงในขณะ
นั้น) เปนประธานและยินยอมจายคาชดเชยคาเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพ
ประมง (คร้ังแรกในประวัติศาสตร)

พ.ศ.2538-2539 -ชาวบานรวมกันจัดต้ังสมัชชาคนจน เพื่อใชเปนเวทีเครือขายทางสังคม ในการ

เคล่ือนไหว
-กอตั้งสหกรณการเกษตรปากมูล จํากัด
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ชวงเวลา เหตุการณเคลื่อนไหวที่สําคัญ

พ.ศ.2540-2541 -ชาวบานปากมูลเขารวมชุมนุมกับสมัชชาคนจน ที่หนาทําเนียบรัฐบาลเปนเวลานาน
ที่สุด 99 วัน
-รัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาสมัชชาคนจนและคณะอนุกรรมการแกไข
ปญหาสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล
-กอสรางศูนยภูมิปญญาไทบาน และจัดทําพิพิธภัณฑ

พ.ศ.2542-2545 -ตั้งหมูบานแมมูนม่ันยืน ยกระดับการเคล่ือนไหว จนทําให องคการสหประชาชาติ
เพื่อการพัฒนา ยกยองใหเปนกรณีตัวอยางในการศึกษาตนแบบของการเคล่ือนไหว
ภาคประชาชน คนรากหญา และไดรับการเผยแพรไปท่ัวโลกและเปนคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตรที่ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นท่ีเพื่อมาดูปญหาผลกระทบดวยตัวเอง 
-กลุมสมัชชาคนจนจัดโครงการธรรมชาติยาตราเพื่อ แมนํ้ามูล โดยจัดสัมมนา 2 คร้ัง 
ไดแก จ.นครราชสีมา ในหัวขอ แองอารยธรรมลุมน้ํามูล และท่ี จ.อุบลราชธานี ใน
หัวขอ วิถีชาวประมงแหงลุมน้ํามูล
-รัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําการศึกษาวิจัยผลกระทบและทดลองเปดประตู
ระบายน้ําตลอดป

พ.ศ.2546 -ชาวบานรวมกับนักวิชาการ ทําการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการสรางเขื่อนซึ่ง ตอมา
ถูกเรียกวา งานวิจัยไทบาน 

พ.ศ.2547-2549 -ชาวบานยึดรถไฟจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเดินทางไปปกหลักชุมนุมและปดลอม
ทําเนียบรัฐบาล จนถึงขั้นปนทําเนียบรัฐบาลและยอมใหตํารวจจับกุมไปเขาหองขัง
พรอมตั้งขอหาดําเนินคดีซึ่งตอมาศาลไดยกฟอง
-ชาวบานไดติดตามการแกปญหาอยางตอเนื่องจนกระท่ังเกิดเหตุการณรัฐประหารยึด
อํานาจเมื่อวันท่ี19 กันยายน 2549
-ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน(วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ) เสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง

พ.ศ.2550-2551 -รัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเพื่อแกปญหาเขื่อนปากมูล โดยให
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานคณะกรรมการ ภายใตการดูแลให
คําปรึกษาของกระทรวงมหาดไทย โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) ซึ่งมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. และ
ประธาน คมช. เปนผูอํานวยการ และมีอํานาจตัดสินใจในการเปดหรือปดประตูระบาย
นํ้าเขื่อนปากมูล โดยไมจําเปนตองนําเรื่องมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
-นายนันทโชติ ชัยรัตน(ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน) เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุรถยนต
-รัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากเข่ือนปากมูล และ
ตั้งอนุกรรมการข้ึน 2 ชุด เพื่อทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมและรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน

พ.ศ.2552-
ปจจุบัน

-ชาวบานเขารวมกับเครือขายขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) หลัง
จากท่ีเครือขายสมัชชาคนจนเกิดปญหาภายในขบวนหลังจากขาดผูนําทางอุดมการณ
และมีสถานการณความขัดแยงทางการเมืองเสื้อเหลือง-เสื้อแดง

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงการเคล่ือนไหวในชวงเหตุการณสําคัญตางๆ
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การเคลื่อนไหวในระดับตัวแทน ชวงเปด-ปดประตูระบายน้ํา (เปด 4 - ปด 8)
 จากตารางขางตนไดแสดงใหเหน็ถงึพลวัตการเคล่ือนไหวของชาวบานตามชวงเหตุ
การณสาํคญัๆ มาเปนลาํดับ จนกระทัง่เกดิการเปล่ียนแปลงทางการเมอืงและการรัฐประหาร 
ซึง่ชวงนีช้าวบานปากมูลมีการเคล่ือนไหวในระดับตัวแทนชาวบาน บานละ1-5 คน ไมมีการ
ชมุนุมใหญโดยมีเปาหมายเพ่ือกดดันการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดประตู
ระบายน้ําเขื่อนปากมูลตามมติคณะรัฐมนตรี แตเนื่องจากรัฐบาลไดมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง
การเปด-ปด ประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูล กลับไปกลับมาหลายคร้ัง ทําใหชาวบานปากมูล
ตองเฝาติดตามและย่ืนหนังสือคัดคานมติคณะรัฐมนตรีที่ตัดสินใจจากฐานการเมืองและ
ขออางเรื่องความม่ันคงภายใน การเคลื่อนไหวตอรองของชาวบานปากมูลจึ่งมุงเนนไปที่
การส่ือสารตอสาธารณะชนโดยวิธีการผลิตสื่อเชนจุลสาร หนังสือ แผนผับ ใบปลิว 
แถลงการณ ยื่นหนังสือ จัดรายการวิทยุ ทําสารคดีโทรทัศนสําหรับนักขาวพลเมือง จัดเวที
สัมมนาวิชาการท้ังในพื้นท่ี มหาวิทยาลัยทองถ่ิน และมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ตลอดจน 
เขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเขื่อนปากมูล การตอรอง การเจรจากับ
รัฐ และอ่ืนๆ อกีมากมายหลากหลายวิธ ีโดยเฉพาะการเผยแพรขยายผลงานวจิยัไทบาน ที่
ชาวบานรวมกันศกึษาวิจยัดวยตนเอง เพือ่เรยีกรองใหรัฐบาลแกปญหาระยะยาวคือเรงฟนฟู
วิถีชีวิตและชุมชนโดยการเปดประตูถาวร
 นอกจากน้ีชาวบานยังใชกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยมีการฟนฟูและผลิตซํ้าทาง
ความเช่ือและพิธีกรรมบางอยาง เชน พิธีกรรมการสืบชะตาแมนํ้า พิธีการเนา ตบปะทาย 
การทําบุญแกง และสืบชะตาแกงเปนตน ซึง่สะทอนใหเหน็ถงึวิถชีวีติของชาวบานทีส่มัพนัธ
กับทรัพยากรธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมท่ีดีงาม ในขณะเดียวกันก็มีการตอบโตจากรัฐ

และกลุมกํานนัผูใหญบานท่ี กฟผ.จัดต้ังเชนกนั ไมวาจะเปนการย่ืนหนังสือคดัคานขอเรียก
รองของกลุมสมัชชาคนจน การโตแยงเรื่องการใชนํ้าเพื่อการเกษตรในระบบคลอง

ชลประทานท่ีสรางขึน้มาใหม และขออางเรือ่งการจบัปลาโดยมีขอเสนอวาใหปดประตูเขือ่น
เพื่อใหชาวบานไดหาปลาไดมากข้ึนและใหนํ้าเพื่อการเกษตรและเล้ียงปลาในกระชัง
 ปฏิบัตกิารตอบโตจากกลุมกํานนัผูใหญบานสวนใหญไดรับความรวมมือจาก กฟผ. 
เปนอยางดีและใชสือ่ของรฐัเผยแพรกิจกรรมการเคล่ือนไหวตางๆ เชนออกรายการวิทยุกรม
ประชาสัมพันธ จัดพิธีปลอยปลา และแถลงขาวใหญโตเม่ือถึงชวงปดประตูระบายน้ํา โดย

เลือกวันปดประตูระบายน้ําใหตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม และเชิญผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีไปเปนประธานในพิธีปดประตูระบายน้ํา
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การเคลื่อนไหวตอบโตดวยอํานาจความรู ความจริง
 1) การจัดเวทีสัมมนาหรือเวทีทางวิชาการ
 ชาวบานปากมูลและในนามเครือขายสมัชชาคนจนไดมีการจัดเวทีสมัมนาหรือเวที
ทางวชิาการหลายคร้ังในหลายๆโอกาส เพือ่ส่ือสารและทําความเขาใจเกีย่วกับสภาพปญหา 
ผลกระทบ และความเดือนรอนกับสาธารณชน และผูสนใจเปนหลัก โดยมีการจัดเวทีทั้งใน
ระดับพื้นที่ และระดับชาติ (สวนกลาง) เพื่อเปดพื้นท่ีใหสื่อมวลชนนักวิชาการและผูที่สนใจ
ไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับสภาพปญหาและวิถีชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของชาวบาน หรือ
เพื่อรวมกันคนหาทางออกในการแกปญหาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยอาศัยความรู 
(ขอมูล) จากงานวจิยัท่ีชาวบานปากมูลไดผลิตชดุความรูและความจริงโดยทําการศึกษาวจิยั
และเก็บขอมูลดวยตนเองโดยมีนักวิชาการเปนท่ีปรึกษา ซึ่งผลการศึกษาไดรับการยอมรับ
จากสถาบันวิชาการและยังไดรับคําชมจากนักวิชาการหลายทาน
 2) การหยิบยืมความรูและการตอบโตทางวาทกรรม 
 ชาวบานตอบโตการสรางนิยามความหมายของ คําวา “มูล” เปนคําวา “มูน” ซึ่ง
ตอมา สมหมาย ชินนาค (2546) ไดเขียนบทความนําเสนอในการประชุมประจําปทาง
มานุษยวิทยาคร้ังที่ 2 เรื่อง “ชาติและชาติพันธุ: วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ
ในโลกปจจุบัน” ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร วันท่ี 26-28 มีนาคม 2546 โดยการตีความ
หมายตอบโตอํานาจผานการเปล่ียนรูปและความหมายของภาษา จากคําวา มูน ในภาษา
เดิมท่ีแปลวา มรดก เปนคําวา มูล ในภาษาของรัฐที่หมายถึงการแสดงอํานาจครอบครอง
เหนอืทรัพยากร เพือ่ใชในการชวงชงิความหมาย พืน้ทีท่างสังคมและทรัพยากร ดังนัน้ การ
ที่ชุมชนไดใหคํานิยามและความหมายใหมแกแมนํ้าสายน้ีจึงเปนเสมือนการพยายาม

ปลดแอกทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการจากอํานาจรัฐนั่นเอง ทั้งนี้ขบวนการตอสูของ
ชาวบานปากมูลไดใชรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย และวัสดุทางวัฒนธรรม (Cultural 

artifacts) หลายอยางเปนเครื่องมือหรืออาวุธในการตอตานรัฐ และรูปแบบหน่ึงของ
กระบวนการตอตานรัฐ คือการสรางวาทกรรมทางภาษา โดยการสะกดช่ือแมนํ้าซึ่งเคยถูก
ใชและยอมรับในช่ือวา “มูล” มาเปน “มูน” แทน
 ในกรณีของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูลนั้น นับต้ังแตรัฐ
เขามาควบคุมพื้นที่และอางสิทธิเหนือลํานํ้าและพื้นที่บริเวณที่กอสรางเขื่อนและใกลเคียง 
พวกเขากต็กอยูในภาวะท่ีถกูรัฐคกุคาม ขณะเดยีวกันกไ็ดดําเนนิการตอบโต หรอืปฏิบัตกิาร
ตอตานเชงิพืน้ที ่โดยการรวมตัวกันเปนขบวนการทางสังคมในรูปของ “สมัชชาคนจน” และ 
“ชาวบานแมมูนมั่นยืน” เพื่อเรียกรองสิทธิความเปนเจาของลํานํ้า แสดงใหรัฐเห็นวาตนมี

องคความรูหรือความสามารถในการท่ีจะจัดการดูแลลํานํ้าตามวิธีการของตน ทาทายการ
อางสิทธิและความเหนือกวาในองคความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ําของรัฐ การทําพิธีหรือ
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ร้ือฟนผลิตซํ้าพิธีกรรมบางอยางขึ้นมา เชน พิธีสืบชะตาแมนํ้า พิธีการเนา ฯลฯ รวมท้ังการ
สะกดช่ือแมนํา้เปน “มูล” แทน เปนตน ซึง่ทัง้หมดน่ันกคื็อสิง่ทีเ่รยีกวา “การเมืองเรือ่งพืน้ที”่ 
นั่นเอง เพราะการเลือกใชคําวา “มูล” ของชาวบาน ก็คือการตอตานการใชคําวา “มูล” ที่ถูก
กําหนดโดยรัฐฉะนั้น การไดครอบครอง “มูล” ก็หมายถึงการไดสิทธิอันชอบธรรมในการ
ครอบครองและใชประโยชนจาก “มูล” ดวยเชนกัน อันเปนการพยายามแยงชิง “พื้นที่” ผาน
ปฏิบัติการทางภาษา
 ดังนั้น “แมนํ้ามูล” จึงถูกตีความหมายใหมใหกลายเปนพื้นที่ทั้งในดานของระบบ

การผลิตและระบบสัญลักษณ แมนํ้ามูลไมไดเปนแคเพียงลํานํ้าสายหน่ึง หากแตเปนบาน 
เปนทีพ่กัพงิ เปนพืน้ท่ีซึง่ชาวบานปากมูลพาํนกัอาศัย และเปนสถานทีต่อสูระหวางชาวปาก
มูลกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนสัญลักษณทางดานประวัติศาสตร 
ความเปนชมุชน ความเปนชาตพินัธุและความยึดม่ันผกูพนัของชาวปากมูล แมนํา้มูลคือดิน
แดน เขตแดน และตนกําเนิดของขบวนการทางสังคม ลํานํ้าที่ซึ่งเขตแดนแหงความเปน
ชาติพันธุไดรับการร้ือถอนและปกปน ประวัติศาสตรถูกตีความและผลิตใหม และความเปน
ชาวบานปากมูลกับแมนํ้ามูลสนิทแนบแนนจนไมอาจแยกออกจากกันได
 ดังนัน้ชาวบานจึง เลอืกท่ีจะใชคําวา “มูน” ในบริบทท่ีเกีย่วของกับแมนํา้มูลและวิถี
ชวีติชมุชน และใชคําวา “มูล”ในบริบทท่ีเกีย่วของกบัเขือ่นปากมูลเพือ่จดัความสัมพนัธเชงิ
อํานาจและการตอบโตอํานาจรัฐ ดวยวาทกรรมทางภาษา (สมหมาย ชินนาค, 2546)
 นอกจากน้ีชาวบานไดหยิบยืมผลงานทางวิชาการของ กนกวรรณ มะโนรมย, 
(2546) ในบทความเร่ือง “การเมืองเรือ่งของอาํนาจ และความรู:กรณีการตัดสินใจเปดประตู
ระบายน้ําเขื่อนปากมูล 4 เดือน (กรกฎาคม-ตุลาคม ของป) “สรุปวา กรณีเขื่อนปากมูล 

ขอมูล ความรู และความจริงท่ีใชในการตัดสินใจกอสรางถูกกํากับและสรางขึ้นโดยรัฐ ผาน
การศึกษาของสถาบันผูเชี่ยวชาญ โดยมีวาทกรรมเร่ือง “การพัฒนาเพื่อความทันสมัย” 

อํานาจการตัดสินใจใหเปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูล 4 เดือนตอป อาศัยกระบวนการ
สรางข้ึนมาของความจริง ความรูในการจัดการปญหาเขื่อนปากมูลมิใชอาศัยตัวความรูและ

ความจริงทางวิชาการมาพิจารณาตดัสินใจในการแกปญหา แตไดนาํภาคปฏิบัตกิารจริงของ

วาทกรรมเร่ืองเขื่อนปากมูล ไดแก ทัศนคติของสังคมตอเขื่อนปากมูล ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และสรางกลไกตางๆข้ึนมาเพื่อทําใหการสํารวจ (poll) ของรัฐกลายเปนความรูชุดใหม ดัง

นัน้ ทัง้ภาคปฏิบัตกิารจริงของเขือ่นปากมูล และ อาํนาจในรูปของความรูจงึกลายเปนกลไก
สําคัญท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจข้ันสุดทายของรัฐเร่ืองปดเปดประตูระบายน้ําเข่ือน
ปากมูล

 ซึ่งสอดคลองกับ สุรสม ฤกษณะจูฑะ (2549) ที่ไดสะทอนภาพเรื่องความจริงกรณี
เขือ่นปากมูลไววา ความจริงในกรณีเขือ่นปากมูลถกูสรางข้ึนภายใตกรอบความรูทีแ่ตกตาง
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กัน ฝายสนับสนุนและฝายคัดคานเขื่อนปากมูลตางพยายามสราง “วาทกรรม” ของตนเอง
ขึ้นมาเพื่อปะทะแขงขันกัน อยางไรก็ตาม วาทกรรมของท้ังสองฝายไมไดแยกออกจากกัน
อยางเด็ดขาด แมวาจะมีการโตแยงกันก็ตาม แตอีกดานหนึ่งก็เปนการอางอิงและหยิบยืม
วาทกรรมของกันและกัน ทัง้หมดน้ีทาํใหความจริงในกรณเีขือ่นปากมูลซับซอนและล่ืนไหล
ยิง่ และในบทความของสุรสม เรือ่ง “สมัพนัธบท” และการเขาถงึความจรงิกรณีปญหาเขือ่น
ปากมูล ยังไดชี้ใหเห็นถึงขอโตแยงหลักคือ ปญหาเขื่อนปากมูลไมใชปญหาในระดับการ
จัดการทรัพยากรเทานั้น หากเปนปญหาการเมืองของการผลิตสรางและการจัดการความ
จริงในสังคมไทยดวย
 3) การสรางอัตลักษณชาวประมงปากมูล 
 การตอบโตเพือ่เปดพืน้ท่ีเรือ่งตวัตนคนหาปลาผานบทความทางวชิาการ เรือ่ง “อตั
ลักษณทางสังคมชาวประมงแมนํ้ามูลตอนลาง: มุมพิจารณาจากระบบนิเวศ “ลวงปลา” และ
บริบทแวดลอม ของกนกวรรณ มะโนรมย, (2546) ที่นําเสนอวา “ลวงปลา” เปนพื้นที่ทาง
สงัคมท่ีสาํคัญสาํหรับการสราง “วฒันธรรมปลา” รวมกันของชาวบานและ “ลวงปลา” มีความ
สัมพันธอยางซับซอนกับเคร่ืองมือการจับปลาตามสภาพของแมนํ้ามูลท่ีแปรผันไปตาม
ฤดูกาล ชาวบานจากทีต่างๆ อพยพมาตัง้หมูบานริมแมนํา้มูลเพือ่จบัปลา ดังนัน้ลวงปลาจึง
เปนกลไกสําคัญในการกําหนดอัตลักษณทางสังคมของชาวบานปากมูลตอนลางใหมีความ
เปน “ชาวประมง” มากกวาการเปน “ชาวนา” เพราะ ทรัพยากรลวงปลาคือฐานทรัพยากร
ในทองถิ่นที่สําคัญในกําหนดอาชีพและวัฒนธรรมของการอยูรวมกัน เชน วัฒนธรรมการ
ชวยเหลือพึ่งพาอาศัย การรวมแรงรวมใจ การเคารพกรรมสิทธิ์ในการเขาถึงลวงปลา

ปรากฏการณและบทวิเคราะหการเคลื่อนไหวตอสู
 การเคลือ่นไหวของชาวบานปากมูลนบัเปนหนึง่ในขบวนการตอสูทีย่ดืเยือ้ยาวนาน

ทีส่ดุในประเทศ โดยเร่ิมตนเมือ่รฐับาลมีนโยบายพฒันาประเทศและกําหนดใหเขือ่นปากมูล
เปนโครงการพัฒนาดานพลงังาน โดยไมเปดโอกาสใหประชาชนโดยเฉพาะผูทีไ่ดรับผลกระ

ทบโดยตรง เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตั้งแตตน ทําใหชาวบานไมม่ันใจใน

เรื่องผลกระทบและความโปรงใสของการทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม การ
รวมตัวเคล่ือนไหวคร้ังแรกของชาวบานมีประเด็นเรียกรองใหรัฐบาลเปดเผยขอมูลท้ังหมด

ของโครงการฯรวมท้ังรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมดวย ซึง่ตอมาภายหลังทําให
ชาวบานรูวา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากกวาท่ีกฟผ. ประชาสัมพันธไวซึ่งขอมูลสวนใหญมีแต
ดานดี เชน ชาวบานจะไดใชไฟฟาฟรี มีนํ้าทํานาปละสองคร้ัง มีอาชีพมั่นคง เปนตน และ

นี่เองที่ เปนสาเหตุใหเกิดการกระทํารวมหมู (collective action) ในรูปแบบการการเดิน
ขบวน ชุมนุม ประทวง และการรวมตัวกันเพื่อสรางพลังทางการเมือง เพื่อสรางอํานาจใน
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การตอรองกับโครงสรางอาํนาจรฐั ทีเ่บยีดขับชาวบานใหชาวบานกลายเปนคนชายขอบสวน
นอยทีต่องเสยีสละเพือ่คนสวนใหญในการพัฒนาประเทศ ซึง่รัฐมองการเคล่ือนไหวของชาว
บานวาเปนเพียงพฤติกรรมรวมหมูที่เกิดข้ึน ชั่วคร้ังชั่วคราวในสังคม ไมมีบรรทัดฐานทาง
สังคม ไมสามารถหาโครงสรางของความสัมพันธทางสังคมไดแนนอน และไมสามารถรูได
วาใครจะทําอะไร ถงึกับกลาวหาวาการรวมตัวเคล่ือนไหวของชาวบานมีเบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง 
หรือมือท่ีสาม และสรางกระแสสังคมใหมองการรวมตัวกันเปนกลุมกอนของชาวบานในเชิง
ลบ โดยอธิบายจากแงมุมของจิตวทิยากลาวคืออยูภายใตพฤตกิรรมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ
ทางสังคมท่ีไมปกติ และมองเปนปรากฏการณในแงลบ ในลักษณะการกระทํารวมหมูแบบ
ไรเหตุผล ในขณะที่ชาวบานมีการระดมทรัพยากรอยางหลากหลายโดยไมปฎิเสธบุคคล
ภายนอกท่ีเขามารวมเคล่ือนไหวเและใหความหมายของการเคล่ือนไหววาเปนขบวนการ
ทางสังคมเพ่ือสรางอํานาจในการตอรองกับรัฐภายใตโครงสรางสังคมท่ีรัฐไมไดใหความเปน
ธรรมอยางเทาเทียม เพื่อปกปองทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง
 แตอยางไรกต็ามการเคลือ่นไหวของชาวบานยงัไมสามารถสรางพลงัอาํนาจตอรอง
ในระดับนโยบาย คือการยกเลิกโครงการสรางเขื่อนปากมูลได ถึงแมวาจะมีพลังทางสังคม
ชวยสนับสนุน เชน องคกรพัฒนาเอกชน นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันตางๆ ทั้งที่
เขารวมผลักดันกับชาวบานโดยตรง และ/หรือผูที่ทําการศึกษาวิจัยซึ่งขอคนพบสวนใหญ
คลายกันคือ การลมเหลวของนโยบายพัฒนาประเทศของไทย การขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ในกระบวนการตัดสินใจดําเนินนโยบาย ขอบกพรองในการทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ตลอดจนการกอสรางเขื่อนภายใตกฎอัยการศึกของ
รัฐบาลทหาร และขาดการวางแผนฟนฟูและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบท่ีเหมาะสม และ
การทําลายลางระบบนิเวศแมนํ้าทั้งระบบอยางรุนแรง รวมท้ังการทําลายชุมชนและผูคนที่
พึ่งพาแมนํ้าอยางกวางขวางและถาวร

 เมือ่ไมสามารถเปล่ียนแปลงและแกปญหาเชงิโครงสรางได จงึสงผลใหชาวบานตอง
รวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐบาลรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพื่อปกปองผล

ประโยชนของตัวเองและไมใชมีแตผูที่ไดรับผลกระทบจากเข่ือนเทานั้น แตไดรวมกับกลุม

คนชายขอบจํานวนมากท่ัวท้ังประเทศไทย กลายเปนขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนท่ี
มีขนาดใหญครอบคลุมหลายประเด็น ไมใชแคเฉพาะกรณีปญหาเข่ือนปากมูลเทานัน้แตได

รวมเอาประเด็นปญหาจากการพัฒนาอ่ืนเขาไวดวย โดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
กลุมหรือองคกรและขยายเครือขายพันธมิตร เครือขายทางสังคม ท้ังในระดับประเทศและ
ระดับโลก 

 การเคล่ือนไหวตอสูในชวงระหวางการดําเนนิการกอสรางนี ้เปาหมายหลักคือการ
ใหรัฐบาลยอมรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและจายคาชดเชยที่เปนธรรม ดังนั้นกลยุทธในการตอ
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รองจึงถกูนํามาใชหลากหลายรูปแบบผานภาคปฎิบัตกิารตางๆซ่ึงรัฐบาลมักเลือกวิธตีอบโต
ดวยความรุนแรง แตชาวบานยึดหลักการเคล่ือนไหวทางสังคมอยางสันติ ดวยความอดทน 
โดยไมมีจากการแทรกแซงทางการเมือง จึงทําใหการเคล่ือนไหวตอสูยืดเย้ือยาวนาน จน
กระแสสังคมท่ัวโลกเร่ิมกดดันรัฐบาลและต้ังคําถามวาทําไม รัฐบาลจึงละเลย ไมใสใจตอผู
ไดรับผลกระทบท้ังๆท่ีเปนผูเสียสละเพื่อการพัฒนา สงผลใหรัฐบาลเปดเจรจาและตั้ง
กรรมการข้ึนมาแกปญหาตามขอเรียกรองของชาวบาน ซึ่งตอมารัฐบาลไดยินยอมจายคา
ชดเชยใหชาวบานไดแก คาท่ีดินทํากิน ที่อยูอาศัย คาตนไม บานและโรงรือนที่ถูกนํ้าทวม 
ตลอดจนคาเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพประมง นอกจากน้ียังไดขอตกลงรวมกันวา
รัฐบาลจะฟนฟูระบบนิเวศใหชาวบานสามารถประกอบอาชีพหาปลาไดเหมือนเดิม
 สวนการเคล่ือนไหวตอสูภายหลังการสรางเขื่อนเสร็จแลว นับต้ังแตเริ่มปดประตู
ระบายน้ําในป 2537 จนถึงปจจุบันนั้น ถือเปนชวงท่ียาวนานที่สุดของการเคล่ือนไหว ภาย
ใตสถานการณการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลายคร้ัง มีนายกรัฐมนตรีผลัดเปล่ียนกันเปน
ถึง 6 คน และมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนหลายครั้งซึ่งถือวาเปนจุดเปลี่ยนของขบวนการ
เคลื่อนไหวอยางมีนัยสําคัญไดแก
 1) การประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ เนื่องมาจาก
เหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหขอตกลงระหวางรัฐบาลกับสมัชชาคนจน ที่
ชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาลนานถึง 99 วันและผานมติครม.แลวตองถูกยกเลิกไปหลังนาย
ชวน หลีกภัยไดเปนนายยกรัฐมนตรีในเวลาตอมา แสดงใหเห็นวาการจัดความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางขบวนการเคล่ือนไหวกับรัฐบาลพรรคประชาธิปตยนั้นไมสูดีนักโดยเฉพาะ
นายชวน หลีกภัย เจาของฉายา เจาหลักการ ทุกอยางตองเปนไปตามกฏหมาย แตแทนท่ี
การเคลื่อนไหวของชาวบานจะทอแท กลับมีความคึกคักมากข้ึน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
รัฐบาลมองปญหาเขื่อนปากมูลวาเปนกลุมผลประโยชนทางการเมือง ชาวบานจึงยึดหลัก

แนวทางอุดมการณทางสิ่งแวดลอมในการเคล่ือนไหวตอรวมกับสมัชชาคนจน ในรูปแบบ
ดาวกระจายโดยชาวบานปากมูลและเครือขายปญหาขางเคียงรวมกันยึดพื้นที่บริเวนทาง
เขาเขื่อนปากมูลและจัดต้ังหมูบานแมมูนม่ันยืน ใชยุทธศาสตรชุมนุมยืดเยื้อยาวนาน ชวง
นี้มีการยกระดับการเคล่ือนไหวผานเครือขายทางสังคม จนทําให องคงการสหประชาชาติ
เพื่อการพัฒนา ยกยองใหเปนกรณีตัวอยางในการศึกษาตนแบบของการเคล่ือนไหวภาค
ประชาชน คนรากหญา และไดรับการเผยแพรไปท่ัวโลก
 2) นายกรัฐมนตรีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ลงพื้นที่เพื่อมาดูปญหาผลกระทบ
ดวยตวัเอง นบัเปนคร้ังแรกในประวัตศิาสตรทีมี่นายกรฐัมนตรขีองไทยคนแรกทีล่งมาดูพืน้ที่

ผลกระทบ ซึ่งในเวลาตอมาไดมีการเคล่ือนไหวตอรองใหรัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ทําการศึกษาวิจัยผลกระทบและทดลองเปดประตูระบายน้ํา โดยรัฐบาลไดมอบหมายให
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนผูทําการศึกษา อํานาจในการตอรองของชาวบานที่ทําการ
เคลื่อนไหวอยางตอเนื่องดูเหมือนจะมีพลังมากข้ึนเมื่อสามารถกดดันใหรัฐบาลเปดประตู
ระบายน้ําท้ัง 8 บาน ตลอดปเพื่อใหการศึกษารอบดานอยางครบวงจร
 การพัฒนายุทธวิธี การเคลื่อนไหวตอสูของชาวบาน ผานปจจัยเชิงองคกร และ
ปจจัยภายนอกท่ีเรียกวาโครงสรางโอกาสทางการเมือง อาจสามารถทําใหเกิดพลังอํานาจ
ในการตอรองไดบางบางสวนและไดชีใ้หเหน็ถงึการกอตวัขึน้ของปรากฏการณความขัดแยง
ทางสงัคม แตยงัไมถงึกบัเปนความสาํเรจ็ ในทางตรงกนัขาม หากวเิคราะหการยกระดับขอ

เรียกรองของชาวบาน ผูเขียนมองวาเปนความลมเหลวขององคกรท่ีนําพาตัวเองเขาไปติด
อยูในกรอบกับดักของโครงสรางภายใตระบอบทุนนยิมท่ีอาศยัการเมอืงเปนเครือ่งมอืในการ
ตอรองใหไดมาซึ่งอํานาจของฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งกลไกในการประสานตอรองเปน
ปจเจกบุคคลท่ีอาศัยความสัมพันธสวนตัวเพื่อประสานผลประโยชนของทั้งสองฝาย ซึ่ง

แนนอนวาตองยึดผลประโยชนของชาวบานเปนตัวตั้ง แตก็อดมิไดที่จะมีผลประโยชน
ทางการเมืองแอบแฝงดวย ทาํใหอาํนาจตอรองของชาวบานเริม่ลดลงและถูกสังคมต้ังคําถาม
ถึงจุดยืนที่ชัดเจนของชาวบาน
 3) เกิดเหตุการณสูญเสียผูนํา ถึง 2 คน คือ นางสาววนิดา ตันติวิทยาพิทักษ และ
นายนันทโชติ ชัยรัตน ที่ปรึกษาสมัชชาคนจนทําใหขบวนการเคล่ือนไหวของขาวบานเริ่ม
ระส่ําระสายเมือ่ขาดผูนาํหลกัท่ีเขมแข็ง ในแงขององคกรมีการเปลีย่นแปลงบทบาทของผูนาํ
รวมถึงผูที่มาทําหนาท่ีแทน ซึ่งตอมาไดเกิดปญหาความแตกแยกภายในข้ันรุนแรง มีการ
แยงชิงการนํา เปดศึกการเมืองเรื่องรายชื่อ ถึงข้ันแกนนําหลักหลายคนถอนตัวออกจาก
ขบวนและแยกกลุมกันเคล่ือนไหว แสดงใหเห็นวาชาวบานใหความสําคัญกับภาวะผูนํา
องคกรท่ีมีความสามารถและเปนท่ีเคารพศรัทธา เพราะหวังพึ่งพาและฝากความหวังไวได
อยางเชือ่ม่ัน นัน่สะทอนใหเหน็ความจริงท่ีวาชาวบานไมไดมีความเขมแข็งหรือเปนเอกภาพ
หนึ่งเดียว
 4) เหตกุารณตงึเครยีดทางการเมืองเมือ่กลุมพนัธมติรเพือ่ประชาธปิไตยชมุนมุขับ
ไลนายกทักษิณ ในประเด็นทุจริตคอรรัปช่ันและชาวบานจากกรณีเขื่อนปากมูลเขารวม
ชมุนุมดวย โดยท่ีประชุมพอครัวใหญสมัชชาคนจนเปดกวางอยางอิสระใหแตละกลุมปญหา
ตดัสินใจเขารวมกิจกรรมทางการเมือง ในสถานการณเชนนีท้าํใหการเคลือ่นไหวตอรองเชงิ

ประเด็นเปนไปไดยากเนื่องจากการเมืองไมนิ่งพอที่จะจัดความสัมพันธเชิงอํานาจกับใคร
เพราะไมแนใจวาการเคล่ือนไหวในภาวะเชนนี้จะสงผลกระทบตอสถานะของรัฐบาลดาน
บวกหรือดานลบ ซึ่งตอมาสมัชชาคนจนไดมีความเห็นขัดแยงแตกเปนสองฝาย

 5) เหตกุารณรัฐประหารยึดอํานาจเมือ่วนัที ่19 กันยายน 2549 เกดิรัฐบาลชัว่คราว
นําโดยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท และไดเปดชองใหทหารเขามาแทรกแซงการทํางานของ
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รัฐบาล โดยมองปญหาเขื่อนปากมูลวาเปนเรื่องของความม่ันคงภายใน ดังนั้นจึงแกปญหา
ดวยวิธีทางการทหาร คือ ใชจิตวิทยามวลชนภายใตแนวคิดควบคุมฝูงชน ผานกองอํานวย
การรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) การเคล่ือนไหวตอรองของชาวบานในชวงนี้แทบ
ไมมีผลใดๆ มิหนําซํ้ารัฐบาลยังมีมติครม. กลับไปกลับมา ในประเด็นการเปดประตูระบาย
นํ้าพรอมท้ังโยนปญหาไปใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีบริหารจัดการความขัดแยง 
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ทําใหเกิดความแตกแยกระหวางประชาชน
ในพื้นที่ที่แบงเปนสองฝาย พลังอํานาจในการตอรองของชาวบานในชวงน้ีแทบไมมีเหลือ
อยูเลย
 6) การชวงชิงโอกาสจัดต้ังรัฐบาลของพรรคประชาธิปตยและนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ไดเปนนายกรัฐมนตรี ทําใหเกิดสถานการณความรุนแรงและความขัดขัดแยง
ขยายตัวไปท่ัวประเทศ กลุมเสื้อแดงจัดเวทีชุมนุมทางการเมืองเพื่อทวงคืนประชาธิปไตย
เรียกรองใหรัฐบาลยุบสภา ในขณะท่ีกลุมเคล่ือนไหวทางสังคมรวมตัวกันหาทางออกดวย
การปฏิรูปประเทศไทย แกนนําชาวบานปากมูลไดเขารวมเปนคณะกรรมการปฏิรูป ชวงนี้
มีการเคล่ือนไหวแบบถอยทีถอยอาศัย ใชวิธีการประสานงานภายในโดยทีมท่ีปรึกษากับ
ตัวแทนของรัฐบาล จนเกิดกลไกลการทํางานคือการต้ังคณะกรรมการแกไขปญหาและต้ัง
คณะอนุกรรมการข้ึนมาทํางานเพื่อซื้อเวลาไปเรื่อยๆ ถึงแมวาจะมีผลงานจากการปฏิบัติ
หนาท่ี แตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ ทายท่ีสุดก็ไมผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ทําใหชาวบานปากมูลหันไปเขารวมชุมนุมกับขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม
(Pmove) ซึ่งเปนเครือขายทางสังคมท่ีจัดต้ังข้ึนใหม แตการเคล่ือนไหวคร้ังนี้ยังไมสามารถ
เปล่ียนแปลงอํานาจนอกระบบหรือไปแตะโครงสรางทางการเมืองไดเลย สวนที่ไดคือการ
เปดพ้ืนที่ทางสังคม เพราะไมมีอํานาจในการตอรอง (ทุบโตะเจรจา) อยางเสมอหนา หาก
วิเคราะหวารัฐบาลกําลังออนแอตองชวงชิงโอกาสในการเคล่ือนไหวตอรองก็มีสิทธ์ิเปนไป

ได แตในทางการเมือง การเคลื่อนไหวในชวงเวลานี้อาจถูกใชเปนเครืองมือในการตออายุ
รัฐบาลใหมีความชอบธรรมท่ีจะอยูตอไปเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชน ซึง่สวนทางกับกลุม

คนเสื้อแดงท่ีเคลื่อนไหวกดดันใหรัฐบาลยุบสภา
 7) รัฐบาลภายใตการนําของพรรคเพ่ือไทยและนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เปน
รัฐมนตรีคนปจจุบัน การเคล่ือนไหวในชวงน้ีชาวบานระมัดระวังตัวเปนพิเศษ เนื่องจากถูก

แรงกดดันใหตองเลือกขางฝายใดฝายหนึ่งระหวางเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ ระหวางพรรคเพ่ือไทยกับพรรคประชาธิปตย ซึง่การเคล่ือนไหวในชวงท่ีผานมาชาวบาน
ถูกผลักใหไปอยูฝายตรงขามกับรัฐบาลเรียบรอยแลว จึงเปนบทพิสูจนที่มีนัยสําคัญวาชาว

บานจะเลือกจัดความสัมพันธกับอํานาจรัฐแบบไหน จึงเปนเรื่องทาทายไมนอยวาการ
เคลื่อนไหวของชาวบานและการเคล่ือนไหวของเครือขายทางสังคมใหม จะสามารถสราง
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อํานาจตอรองไดมากนอยเพียงใด ทั้งในระดับการแกปญหาเฉพาะหนาและปญหาเชิง
โครงสราง

ผลการเคลื่อนไหวและการเติบโตของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
 การเคล่ือนไหวทางสังคมของชาวบานปากมูลนั้น เนนการเคล่ือนไหวกดดันเพื่อ
สรางกลไกในการเจรจาตอรองกับรัฐ เชน การต้ังคณะกรรมการตาง ๆ  ขึ้นมาเพื่อเปนกลไก
ในการทํางานในระดับนโยบาย ซึ่งหวังผลวาจะถูกผลักเขาสูกลไกการตัดสินใจของรัฐบาล 
(คณะรัฐมนตรี) และกรรมการหรืออนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่จะมาชวยประสานงานในระดับ
พืน้ที ่โดยมีเปาหมาย เพือ่ใหรัฐแกปญหาเฉพาะหนา เชนขอเรยีกรองเรือ่งการจายคาชดเชย
ที่ไมเปนธรรม การฟนฟูอาชีพ เปนตน
 กรณีทีรั่ฐทีจ่ะยอมไดก็คือการเรียกรองผลประโยชน ทีไ่มกระทบโครงสรางและการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายขนานใหญที่ไปลดทอนอํานาจของรัฐและทุน ที่ผานมาการแกปญหา
ของรัฐสะทอนใหเหน็ถงึ ความพยายามท่ีตัง้อยูบนกรอบคิดท่ีไมยอมรับความจริงเพราะกลัว
วาจะสูญเสียอํานาจและผลประโยชน จึงเลือกวิธีการชวยเหลือแบบการใหความชวยเหลือ
เชิงระบบอุปถัมภและการสงเคราะห ดังน้ันขอเรียกรองท่ีใหมีการเปดประตูระบายน้ําอยาง
ถาวรนั้นจึงเปนเรื่องยากที่รัฐจะทําใจยอมรับไดเพราะจะกระทบกับนโยบายเชิงโครงสราง 
เนือ่งจากหากยอมใหมีการเปดประตูระบายน้ําเขือ่นปากมูลอยางถาวร ก็เทากับวาเปนการ
ยอมรับความผิดพลาด ลมเหลวของโครงการพฒันาขนาดใหญของรฐั และแนนอนยอมตอง
สงผลกระทบตอความม่ันคงของอํานาจทางการเมอืงและผลประโยชนมหาศาลของผูทีเ่กีย่ว
ของทั้งหมด
 ในปจจุบันสังคมไทยมีความขัดแยงทางการเมืองท่ีรุนแรง ตางฝายตางแกงแยง
อาํนาจเพือ่รักษาผลประโยชนกันอยางเอาเปนเอาตาย จงึแทบจะเปนไปไมไดเลยท่ีขอเรยีก
รองของชาวบานปากมูลจะไดรับการตอบสนองในขณะท่ีการเคล่ือนไหวของชาวบานปาก
มูล ยงักําหนดยทุธศาสตรในการแกปญหาระยะยาวและมีนยัการแกปญหาเฉพาะหนา โดย
เลือกใชยุทธวิธีประสานผลประโยชนทางการเมืองภายใตระบบอุปถัมภและการสงเคราะห
จากโครงสรางอาํนาจเกา โดยอาศัยท่ีปรึกษา ผูนาํทีร่วมเปนสวนหนึง่กับความคาดหวังของ
มวลชนไปเปนคนประสานตอรองหรอืรอมชอมตออาํนาจรฐัแทนชาวบานและไมมีททีาวาจะ

ยกระดับการเคลื่อนไหวตอสูทาทายอํานาจรัฐเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางที่
ไมเปนธรรมท้ังหลาย จึงทําใหอํานาจตอรองและพลังทางสังคมลดนอยลงอยางนาเสียดาย 
ถาเทียบกับตนทุนในอดีตที่ชาวบานปากมูลไดสรางสมพลังอํานาจในการเคลื่อนไหวทาง

สงัคมไวสงู นัน่คอืการตอสูกับความอยุตธิรรมทีแ่ทจรงิโดยมีรูปธรรมคือชาวบานปากมูลได
สรางพื้นที่ทางสังคมท่ีสาธารณะชนสวนใหญเขาใจ เห็นใจ และสนับสนุน ในฐานะชาวบาน 
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(คนจน) ที่กลาลุกข้ึนมาทาทายตออํานาจรัฐที่ใชโครงสรางหรือนโยบายท่ีไมเปนธรรมมา
รังแกประชาชน แตยุคปจจุบันดูเหมือนชาวบานถูกใชเปนเครื่องมือตอสูทางการเมือง จะ
โดยไมรูตัวหรือสมยอมก็ตาม ซึ่งไมเปนผลดีตอขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในอนาคต
อยางแนนอน ซึ่งผูเขียนเชื่อวาขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของชาวบานปากมูลยังคงมี
อยูตอไปอีกนาน

ความขัดแยงและความสัมพันธเชิงอํานาจ
 สําหรับความขัดแยงเรื่องเขื่อนปากมูลและการเปด-ปดประตูระบายน้ํานั้น มี
รากฐานมาจากความสัมพันธเชิงอํานาจในการเขาถึงทรัพยากรซึ่งมีระบบกรรมสิทธ์ิซอน
ทับกันอยูภายใตระบบกรรมสิทธิ์รวมท่ีชาวบานใชรวมกัน ซึ่งการสรางเขื่อนปากมูลไดแยง
สทิธจิากชาวบานไปใหคนอกีกลุมหนึง่ เชน การแยงสทิธกิารใชแมนํา้จากทีช่าวบานใชเพือ่
การจับปลา เปล่ียนเปนการใชแมนํ้าเพื่อผลิตไฟฟาราคาถูกปอนธุรกิจอุตสาหกรรมแทน 
ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวตอรองตอบโต ดังน้ัน ความขัดแยงในการสรางเข่ือนปากมูล จึง
เปนปญหาในเรื่องสิทธิการเขาถึงทรัพยากรระหวางชาวบานกับรัฐและภาคธุรกิจ
อตุสาหกรรมน่ันเอง และความขัดแยงในการเขาถงึทรัพยากรนบัวาเปนพลงัสาํคัญทีมั่กกอ
ใหเกิดความแตกแยกในสังคม โดยสวนใหญจะเกิดข้ึนระหวางชาวบานกับชนช้ันนําทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันความขัดแยงก็นําไปสูการพัฒนาขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสิง่แวดลอมซึง่เปนยทุธวิธทีีส่าํคัญของประชาชน คนชายขอบ และผูไรอาํนาจ 
เพือ่ปกปองสิง่แวดลอม ซึง่เปนรากฐานของวิถชีวีติของพวกเขา ดังกรณีการเคล่ือนไหวเพือ่
คัดคานการสรางเขือ่นของชาวนา และชาวประมงพ้ืนบาน เปนตน (Sretthachua and Deets, 

2004)

 ปญหาความขัดแยงเรื่องเขื่อนมีความสลับซับซอนและเปนพลวัตของอํานาจ ใน

การชวงชิงผลประโยชนและการสรางความชอบธรรม ของกลุมตาง ๆ ความขัดแยงในการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดเกิดข้ึนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นับต้ังแต

องคกรรัฐใชอํานาจและกลไกอํานาจผานกฎหมายเขาครอบครองและควบคุมทรัพยากร 
ธรรมชาติหลายประเภทท้ังทรัพยากรดิน นํ้า และปา ประเด็นความขัดแยงจึงกลายเปน
ปญหาระดับชาติและมีแนวโนมวาไมอาจยุติไดโดยงาย ดังท่ี (อานันท กาญจนพันธุ, 2543) 

สรุปไววา ตราบใดท่ีโครงสรางทางเศรษฐกิจในสังคมไทยโดยรวมยังขาดความเปนธรรมอีก
ทั้งยังเต็มไปดวยความรุนแรงโดยเฉพาะความพยายามกีดกันชาวบานออกไปจากการ
ควบคุมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตทิีช่าวบานหรอืชมุชนเคยใชมาแตด้ังเดมิ ชมุชน

ก็จะกอตัวขึ้นมาบนพื้นฐานของความขัดแยงใหม ๆ ในสังคม และพยายามที่จะแสวงหา
กฎเกณฑในการจัดการกับความสัมพันธที่ขัดแยงนั้น รูปแบบการปรับตัวทางการเมือง 
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(สมศรี ชยัวณิชยา, 2542) โดยการเขารวมชุมนุมประทวงของชาวบานดังกลาว เปนยทุธวิธี 
ทางการเมืองของกลุมคอนขางไรอํานาจ จึงตองอาศัยเครือขายจากขางนอกเพื่อใหการ
ประทวงเปนประเด็นสาธารณะท่ีไดรับความชอบธรรม ซึ่งการตอสูดังกลาวไดกอใหเกิดรูป
แบบการตอสูที่หลากหลายข้ึนในสังคม
 นัยยะความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากการสรางเขื่อนปากมูล เปนสถานการณที่เกิดข้ึน
จากความแตกตางทางความคดิในการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรระหวางรฐักบั
ชาวบาน ความขัดแยงทีเ่กดิข้ึนจงึเปนการปะทะกันของจดุยืนสองดาน โดยดานหนึง่คอื รัฐ 
ซึ่งมองทรัพยากรในฐานะวัตถุดิบหรือตนทุนในการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ ในนามของ
การพัฒนาและการสรางความเจริญ ในขณะท่ีชาวบานมองทรัพยากรในฐานะท่ีเปนสวนหนึง่
ของวิถีชีวิต และเปนตนทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ 
และการดํารงอยูของชุมชนในทุก ๆ ดาน ขณะท่ีความขัดแยงของการตอสูเก่ียวกับสิทธิ 
อํานาจ และการจัดการทรัพยากร ดําเนินไปอยางเขมขน ไดกอใหเกิดการขับเค่ียวของ
ขบวนการทองถิ่นจากภายใน ทั้งในแงของการปรับเปล่ียนทัศนคติ คุณคา การสรางความ
รูและความหมายในการพิทักษสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเขาสูการเรียกรองและ
ขบวนการตอสู การปรับเปล่ียนความสัมพันธชุดตาง ๆ นี้ ดําเนินไปอยางเปนพลวัตอยาง
ล่ืนไหล ตอเนือ่ง ตามชวงระยะเวลาตาง ๆ  ของการเคล่ือนไหวตอสู โดยขบวนการเคล่ือนไหว
ตอสูในท่ีนี้ มิไดหมายถึงเพียงการตอสูในเวทีทางการเมืองและการปะทะกับนโยบายการ
พัฒนาของรัฐแคนั้น แตหมายรวมถึงการเคล่ือนไหวตอสูทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และการจัดการความขัดแยงในชีวิตประจําวัน เพื่อแสวงหาทางเลือก และความอยูรอดของ
ชมุชนในกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนอยางรวดเร็วและรุนแรง ภาพการเปล่ียนแปลงอัน
หลากหลายของชุมชนชาวบานตลอดระยะเวลาท่ีผานมา จงึเปนภาพทีส่ะทอนใหเหน็ถงึการ
เคลื่อนไหวตอสู ตอตาน ความขัดแยง และการถูกครอบงําในรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งลวนเปนผล
มาจากนโยบายการพฒันาแทบทัง้ส้ิน ซึง่สะทอนภาพการจดัความสัมพนัธเชงิอาํนาจในการ
ตอบโต ตอรองกับกลุมอํานาจตาง ๆ ภายใตสถานการณความขัดแยงในการแยงชิง
ทรัพยากร 

บทสรุป

 หลังจากการสรางเข่ือนปากมูล ระบบนิเวศแมนํ้ามูลไดรับผลกระทบอยางรุนแรง 
และสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานและชุมชน เนื่องดวย ระบบนิเวศแมนํ้ามูลมีความ
สมัพนัธกับวิถชีวีติชมุชนของชาวบานปากมูลเปนอยางมาก ปลาท่ีอพยพจากแมนํา้โขงเขา

สูแมนํ้ามูล คือแหลงอาหารอันอุดมสมบูรณ ชุมชน 2 ฝงแมนํ้ามูล เปนชุมชนคนหาปลามา
แตด้ังเดิม เมือ่มีการสรางเข่ือนปากมูล ขวางก้ันเสนทางการอพยพของปลาจึงสงผลกระทบ
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ตอวถิชีวีติชมุชนในทกุ ๆ  ดาน เชน รายไดลดลง ปญหาความขดัแยงระหวางชาวบานกนัเอง
และระหวางชาวบานกับรัฐ 
 สวนการปรับตัวของชาวบานเพื่อการดํารงชีวิตอยูรอดอยางมีความสุขนั้น มีขอ
จํากัดอยูมาก ทั้งจากเงื่อนไขวัฒนธรรมภายในที่ชาวบานมีตนทุนทางสังคมและทุนทาง
ธรรมชาติที่ผูกพันกับวิถีการดํารงชีพแบบเดิม และปจจัยภายนอกเชนโอกาสทางเลือกใน
การประกอบอาชีพใหมทีต่องใชตนทุนสูงไมวาจะเปนทักษะในการประกอบอาชีพใหม ปจจยั
การผลิตและ อืน่ๆ ซึง่ลวนแลวแตเปนขอจาํกัดในการปรับเปล่ียนวิถใีนการดํารงชีวติ ดังนัน้
จึงเปนเรื่องท่ียากมากในการปรับเปล่ียนวิธีการทํามาหากินของชาวบานจากท่ีเคยพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาต ิและตองตกอยูในภาวะท่ีตองดิน้รนตอสู ตอรอง กับปญหาอปุสรรคภาย
ใตการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ
 ในมุมมองทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมพบวา การดําเนินชีวิตของชาวบานปากมูล
สัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ เพราะวาความสมบูรณของระบบนิเวศแมนํ้า
มูล เปนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาวิถีชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม และชาวบานปากมูล เปนสวนหนึง่ของระบบนเิวศ ซ่ึงภายในระบบนิเวศประกอบ
ดวยท้ังสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท่ีเปนผลผลิตของมนุษย และจากผล
พวงของนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐท่ีใหความสําคัญตอเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
และกับความทันสมัย ความเปนสากล โดยละเลยวัฒนธรรมและชุมชนทองถิ่น ทั้งการแยง
ชงิทรัพยากร ความเหล่ือมล้ําและการเอารัดเอาเปรยีบในสังคม และสภาวะท่ีชมุชนไรอาํนาจ
ในการกําหนดวิถีชีวิตของตน ภายใตเงื่อนไขดังกลาวนี้ทําใหเกิดการปรากฏตัวของ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา 
 จากการเคล่ือนไหวตอสูเรียกรองของชาวบานนับแตอดีตจนถึงปจจุบันสะทอนให
เห็นมุมมองทางทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม วาชาวบานมีอุดมการณทางส่ิงแวดลอมโดย
การแสดงออกผานภาคปฏิบัตกิารทางสงัคม ดวยวธิกีารท่ีหลากหลาย และมีใจมุงม่ันในการ
เคลือ่นไหวตอสูดวยแนวทางสันตวิธิ ี(สจัจะ ตบะ และอหิงสา) มาอยางตอเนือ่งและยาวนาน 
ดวยเหตุผลเดียวคือ การปกปองรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจน
การเคล่ือนไหวตอรองเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศท่ีถูกทําลายไปจากการสรางเขื่อนปากมูล
สิ่งที่ชาวบานเรียกรองมาโดยตลอดก็คือ ขอใหพวกเขามีชีวิตที่ดีเทาเดิม ไมตองดีกวาเดิม
ก็ได เพราะชาวบานเคยสะทอนความคิดเห็นไวแลวต้ังแตกอนมีการสรางเขื่อนปากมูล วา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนี้จะทําใหวิถีชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไป และถาเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดี
ขึน้กเ็รยีกวาการพัฒนา เขือ่นปากมูลไมเพยีงแตเปลีย่นวถิชีวีติของนํา้เทานัน้ หากยังเปลีย่น

วิถีของคนริมน้ําดวย จากพรานปลาผูเชี่ยวชาญแหงลุมน้ํามูลกลับกลายเปนยามไรตัวตน
ทามกลางความมืดมิดของค่ําคืนในเมืองใหญ จากผูเชี่ยวชาญในการประมงกลายเปนคน
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งานกอสรางไรฝมือไรราคา จากคนหาปลากลายเปนแรงงานอพยพไปรับจางตัดออย จาก
ครอบครัวท่ีเคยอบอุนตองแตกกระสานซานเซ็นไปคนละทิศคนละทาง โรงขยะเขตออเงิน
ในกทม. ไรออยอนักวางใหญไพศาลในภาคกลาง พืน้ทีก่อสรางตกึสูงกลางเมอืง และอาคาร
สํานักงานบนถนนสายธุรกิจ แตกตางอยางส้ินเชิงจากเกาะแกงกลางแมนํ้ามูล หาดทราย
ริมน้ํา แปลงผักธรรมชาติริมมูน วิถีชีวิตของชาวบานไดผันแปรไปสูความทุกขยาก ทําให
สะทอนยอนคดิถึงทิศทางการพัฒนาทีผ่ดิพลาด ขาดการมีสวนรวมและไมฟงเสยีงประชาชน 
ที่รัฐบาลและ กฟผ. มิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได 
 ดังนัน้ชาวบานจงึยงัคงตองตอสูอยางยดืเยือ้ยาวนานและไมยนยอเพือ่ใหสงัคมได
รับรูและเขาใจสภาพปญหาและความจริงทีเ่กดิข้ึน เปาหมายในการเคล่ือนไหวของชาวบาน 
คือการเปดประตูระบายเขื่อนปากมูลอยางถาวร ซึ่งชาวบานปากมูลไดใชกลยุทธในการ
เคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบอยางเปนพลวัตท้ังภาคปฏิบัติการ เชนการเดินขบวนรอง
ทุกข การชุมนุมยืดเยื้อไมยนยอ ทั้งในระดับพื้นที่และท่ีหนาทําเนียบรัฐบาล รวมท้ังการ
ติดตามการแกปญหาแบบเกาะติดสถานการณตลอดเวลาและการยกระดับการเคล่ือนไหว
ทางสงัคม ตอสู ตอรองโดยใชวาทกรรมชวงชงิพืน้ท่ีทางสงัคม การเมอืงในหลายโอกาส เชน
การสรางเครือขายทางสังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศ การผลิตความรูผานงานวิจัย
ไทบาน และนักวิชาการ แตยังไมสามารถตอรองใหมีการเปดประตูนํ้าเขื่อนปากมูลอยาง
ถาวรได ทัง้นีเ้ปนเพราะรฐัใชวธิคิีดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ตอบสนองทนุตาม
การพัฒนากระแสหลัก และไมไดใหความสําคัญกับชาวบานในฐานะกลุมหรือองคกรท่ีมี

อุดมการณทางส่ิงแวดลอม แตกลับมองชาวบานเปนแคกลุมผลประโยชนทางการเมืองที่
อาศัยคนนอกเขามาผลักดันใหกลายเปนเครือขายทางสังคมในการเคล่ือนไหวเพื่อสราง
อํานาจในการตอรอง ในขณะท่ีชาวบานปากมูลไดพิสูจนความเปนตัวตนของกลุมคนท่ีรวม
กลุมกันปกปองทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืน ผานปฏิบัติการเคล่ือนไหว
ทางสังคมมาอยางตอเนื่องยาวนานนับ 2 ทศวรรษ 
 บทความช้ินน้ีอาจชวยสรางความเขาใจในบริบททางนเิวศวทิยาวฒันธรรมของชาว
บานปากมูลท่ีเกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติและเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลง ปรับตัว 
ตอบโต ตอรองใหไดสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ทั้งจากมิติ
ภายในของชุมชนตลอดจนเง่ือนไขจากการติดตอสัมพันธกับรัฐและสังคมภายนอก ซึ่งกอ
ใหเกิดการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ทัศนคติ ระบบคุณคาตลอดจนความสัมพันธทางสังคมในรูป
แบบตาง ๆ  อยางตอเนือ่ง จงึไดขอสรุปวา ทางเลอืกในการพัฒนา และการฟนฟวูถิชีวีติและ
ชมุชนคือการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความ

สมบูรณ 
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 การเคล่ือนไหวทางสังคมของชาวบานปากมูลน้ัน ถือเปนปรากฏการณทางสังคม
ที่ซับซอน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต และผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล
ตอการดํารงชีวิตของชาวประมงพ้ืนบาน หรือการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศที่มีความ
สําคัญกับมนุษย ดังนั้น การตัดสินใจแกปญหาในเชิงนโยบาย รัฐจะใชวิธีการทางการเมือง
เรื่องของการตอรองอยางเดียวคงไมสามารถแกปญหาตามขอเรียกรองของชาวบานที่
ตองการใหรัฐบาลเปดประตูนํา้เขือ่นปากมลูอยางถาวรได การฟนฟวูถิชีวีติชมุชนจงึไมอาจ
เปนจริงตามท่ีชาวบานคาดหวังไวได
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