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เขือ่นแม่วงก์กบัปรากฏการณ์  
“คนไม่เอาเขื่อน” 

กระแสคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

เกิดขึ้นและขยายวงจนเป็นทีร่ับรู ้

ของคนท่ัวไป เมื่อมกีารเดินทางไกล

ระยะทาง 388 กิโลเมตร จาก

นครสวรรค ์ถึงกรุงเทพฯ ของ 

กลุ ่มผู้คัดค้านภายใต้การน�าของ 

นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในโครงการ  

และคณะได้รายงานความเคลื่อนไหวของคณะในพื้นทีต่่างๆ 

ผ่านเฟซบุ๊กและสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยสร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้ร่วมเดินทางหน้าใหม่ผ่านการถ่ายรูปแล้ว “อัพ” ขึ้น

หน้าเฟซบุ๊กแบบทันอกทันใจ อกีด้านหน่ึงมูลนธิิสบืนาคะเสถยีร  

และองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม 45 แห่ง ได้รวมตัวกัน

ภายใต้ชือ่ “เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมได้

เคลื่อนไหวคู่ขนานโดยการออกเอกสาร “ท�าไมต้องค้าน 

เข่ือนแม่วงก์”1 เพือ่ให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงเหตผุลและ 

ข้อเท็จจริงในการต่อต้านเขื่อนและทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา

น�า้ท่วมและน�า้แล้งของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูก

น�าไปบอกต่อทัง้แบบปากต่อปาก เผยแพร่ในสือ่กระแสหลกั

และสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดการขยายกลุ่มผู้รับรู้ข้อมูล

อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว 

จากเขื่อนแม่วงก์

สู่โครงการน�้า 3.5 แสนล้าน

จากมหาอุทกภัยปี 2554 สู่โครงการบริหารจัดการน�้ามูลค่า 3.5 แสนล้าน ถึงการเดินคัดค้านการสร้างเขื่อน
แม่วงก์... ทั้ง 3 เหตุการณ์ที่มีความเชือ่มโยงและสร้างประวัติศาสตร์สูงสุดในเชิงตัวเลขด้านมูลค่าความเสียหาย  
งบประมาณโครงการ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

น่าติดตามว่า ความเคลือ่นไหวของภาคประชาชนในเหตุการณ์ข้างต้นทีถ่ือเป็นเหตุการณ์ “ประวัติศาสตร์”  
จะเป็นการ “จุดกระแสคิด” ท่ีน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นเพียง “ปรากฏการณ์” ที่มาเร็ว 
ไปเร็ว แบบ “ไฟไหม้ฟาง” 

“เดินเท้าคัดค้าน EHIA เขื่อนแม่วงก์” เริ่มเมื่อวันท่ี 10 

กันยายน 2556 ในช ่วงแรกกลุ ่มผู ้คัดค ้านไม ่คิดว ่า 

การเดินทางดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนและ

สื ่อมวลชนแขนงต่างๆ มากมายนัก จนกระทัง่เมื ่อเดิน 

เข้าใกล้กรุงเทพมหานคร ผู ้คนเริ่มเข้ามาร่วมมากขึ้น 

ตามล�าดับ จนเม่ือสิ้นสุดการเดินที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที ่ 22 กันยายน 2556 มีผู้คน 

เข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์แห่ง

ประวัติศาสตร์ของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในประเด็น

ด้านสิ่งแวดล้อม

ความตื่นตัวของภาคประชาชนกรณีเขื่อนแม่วงก ์

ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากสือ่สมัยใหม่ทีน่�ามาใช้เพือ่ให้เข้าถึง

ประชาชนวงกว้าง ท่ามกลางข้อจ�ากัดของส่ือโทรทัศน์และ

วทิยซ่ึุงให้ความส�าคญักบัประเด็นข่าวอื่นๆ มากกว่า โดยศศนิ
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58 สุขภาพคนไทย 2557

การน�าเสนอข้อมูลผ่านการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ 

ให้ตรงกับพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของคนรุ่นใหม่ ที่ชอบ

ข้อมูลที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และมีสีสัน เช่น การท�า 

คลิปวิดีโอ นับเป็นการขยายการรับรู ้ไปสู ่คนกลุ ่มใหม่ๆ  

อย่างมปีระสทิธิภาพยิ่ง ดังจะเหน็ได้จากคลปิความยาว 4 นาที  

เกี ่ยวกับความเคลื่อนไหวดังกล่าว ทีจ่ัดท�าโดยนักศึกษา 

คณะนวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติรเผยแพร่ทางยทูปูเมื่อ 26 กนัยายน 25562 และ

รายการเจาะข่าวตื้นตอน “เฉพาะเขื่อนแม่วงก์” ที่เผยแพร่

ทางยูทูปเมื่อ 21 กันยายน 2555 มีคนเข้าไปดูมาก 

ถงึคลปิละกว่าสองแสนคนในช่วงปลายเดือนมกราคม 25573

นอกจากนี ้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ยงัท�าให้เกดิปรากฏการณ์

การเคลื ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของนักร ้องนักแสดง 

โดยในช่วงท้ายๆ ของการเดนิทางไกลครัง้นี ้เหล่าดารานกัร้อง

ที่มีชื่อเสียงจ�านวนมากได้ออกมาติดป้าย NO DAM หรือ 

“ไม่เอาเขือ่นแม่วงก์” และลงข้อความคดัค้านผ่านสือ่ออนไลน์

ต่างๆ ท้ังเฟซบุก๊ อินสตาแกรม และทวติเตอร์4 ซึ่งช่วยขยาย

การรับรู้เรื่องเขื่อนแม่วงก์ไปในคนกลุ่มเด็กและวัยรุ่นและ 

ผู้สนใจด้านบนัเทงิ ซ่ึงไม่ได้เป็นกลุม่เป้าหมายการรบัรูข้้อมลู

ข่าวสารด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก่อน กระแสสังคม 

ที่ตื่นตัวคัดค้านเขื่อนแม่วงก์ท�าให้มีผู ้ลงชื่อคัดค้านเขื่อน 

แม่วงก์ที่เว็บไซต์ Change.org ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นกลาง 

ในการให้ผู้คนสามารถรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ถึง 1.2 แสนคน5 ส่งผลให้เป็นการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ทีมี่ 

ผู้ร่วมลงชื่อมากที่สุดในเอเชีย 

ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองที่ 

ผลักดันการสร้างเขื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจกระแส

คัดค้านของสังคม ได้กระตุ้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เช่น กรณีนายปลอดประสพ 

สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ

บริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวถึงการคัดค้าน

การสร้างเขื่อนแม่วงก์ว่า 

“ขอขอบใจที่พวกเขาเป็นคนรักป่า รักสัตว์ป่า แต่ผม

รักคนไทยมากกว่า ผมเลือกเอาชีวิตของคนไทยมากกว่า  

ผมต้องท�าให้คนไทยปลอดภัยให้ได้ ป่าสร้างได้ สตัว์ป่าสร้างได้  

แต่ถ้าน�า้ท่วมไม่มคีนไทย ประเทศกอ็ยูไ่ม่ได้ รฐับาลตดัสนิใจ

แล้วคือสร้างเขื่อนแม่วงก์ ไม่มีเปลี่ยนใจ แม้การสร้างเขื่อน

จะท�าให้ป่าเสียหาย แต่ก็มีการสั่งให้ปลูกทดแทน 3 เท่า  

และเชิญให้ผูค้ดัค้านมาช่วยกนัปลกูป่าด้วย ผมจะให้เงินและ

หาที่ให้”6

นอกจากนี้ นายปลอดประสพยังกล ่ าว อีกว ่ า  

แม้การสร้างเขื่อนแม่วงก์จะช่วยลดปัญหาน�้าท่วมได้เพียง  

1% ก็ต้องสร้าง เพราะรัฐบาลมีแผนสู้กับน�้าท่วม 9 เรื่อง 

โดยการสร้างเขื่อนเป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งประกอบด้วยเขือ่นเลก็

และใหญ่ รวม 21 เขื่อน เมื่อรวมพลังกันทั้งหมดแล้วจะเป็น

พลังขนาดใหญ่ในการสู้กับน�้าท่วมได้7 

นโยบายของรฐัดงักล่าว ท�าให้การเคลือ่นไหวคดัค้าน

เขื่อนแม่วงก์ได้พัฒนาขยายวงจากการคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

ไปยังการตรวจสอบนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการ

น�้า 3.5 แสนล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556  

ได้มีการต่อยอดการรณรงค์ครั้งนี้ผ่านกิจกรรม “เดนิ-ยื่น-หยดุ  

เขื่อนแม่วงก์” เดินเท้าจากหอศลิปวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร 

ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมา

คดัค้านโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อธรรมชาติในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์ และมีการก่อตัง้เครือข่ายอาสาเพื ่อ 

สิ่งแวดล้อม หรอื Green Move Thailand ซึง่เป็นเครอืข่าย

อาสาของประชาชนทั่วประเทศทีจ่ะท�างานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

โดยมีจุดยืนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่เบียดเบียน 

สิ ่งแวดล้อมและชุมชน และท�าหน้าทีต่ ิดตามตรวจสอบ

นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการ

จัดการน�้า 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งมีแผนสร้างเขื่อนในป่า

อนุรักษ์ถึงกว่า 20 แห่ง8 จึงเท่ากับว่าการเคลื่อนไหวเพื่อ

คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ครั้งนี้ได้ปูทางและเสริมก�าลัง

ของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแสดง

เจตนารมณ์ในการคดัค้านโครงการขนาดใหญ่ของรฐัท่ีจะส่ง

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งอาจ 

น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ต่อไป

“ยกต่อไป” โครงการบริหารจัดการน�้า  
3.5 แสนล้านบาท

การ ไม ่ กล ่ า วถึ ง โครงการบริ หารจั ดการน� ้า  

3.5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็น “โครงการแม่” ของเขื่อนแม่วงก์  

จะท�าให้มองไม่เหน็การเช่ือมโยงและภาพใหญ่ของโครงการนี ้ 
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ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 

หลังเหตุการณ์น� ้าท่วมใหญ่เมื ่อปลายปี 2554 ต่อเนื ่อง 

ถึงต้นปี 2555 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้จัดท�าโครงการ

บรหิารจดัการน�้าที่ใหญ่ที่สดุในประวติัศาสตร์ไทย ภายใต้ช่ือ 

“โครงการระบบบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน และระบบ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย” ด้วยงบประมาณ 

3.5 แสนล้านบาท ประกอบด้วยการจัดปลูกป่าในภาคเหนือ 

ก่อสร้างเขื่อนและจัดหาพื้นทีแ่ก้มลิงกักเก็บน�้าโดยจะสร้าง

โครงข่ายเชื่อมต่อแม่น�้าหลัก 4 สาย คือ ปิง วัง ยม น่าน 

และก่อสร้างทางระบายน�้าหรือฟลัดเวย์ด้านตะวันออกและ

ตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา โดยแบ่งเป็น 10 แผนงาน 

(module) (ดูภาพที ่ 1) โดยนายปลอดประสพ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการน�้าและอทุกภยั (กบอ.) 

ซึง่เป็นองค์กรใหม่ทีก่่อตัง้ขึน้เพื่อบริหารจัดการโครงการ 

กล่าวว่าจะใช้วิธีการประมูล ออกแบบ และก่อสร้างแบบ  

“ท�าไป ออกแบบไป” คือบริษัทที่ประมูลเป็นผู้ออกแบบและ

ก่อสร้าง โดยผูป้ระมูลจะต้องส่งแบบให้ตรวจสอบก่อนจงึจะ

ด�าเนินการก่อสร้าง หากไม่อนุมัติก็ไม่สามารถด�าเนินการได้ 

ซึ่งจะใช้เวลาด�าเนินการแล้วเสร็จประมาณ 5 ปี ในขณะที่ 

วิธีปกติของภาครัฐจะต้องออกแบบ ประมูล และก่อสร้าง 

อาจจะต้องใช้เวลา 10-12 ปี9  

เกาะติดการเคลื่อนไหวภาคประชาชน
นับตั้งแต่รัฐบาลก�าหนดโครงการบริหารจัดการน�้า 

3.5 แสนล้านบาท หน่วยงานภาครัฐก็เดินหน้าขับเคลื่อน

โครงการด้วยการออกและแก้ไขกฎหมายหลายฉบับโดย 

ให้เหตุผลด้าน “ความเร่งด่วน” การกระท�าดังกล่าวผลักดัน

ให้องค์กรภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

ในรายละเอียด และต่อสู้ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย  

โดยกลไกทางกฎหมายท่ีองค์กรภาคประชาชนใช้ คอืการฟ้อง 

ศาลปกครองให้ระงับการประมูลโครงการบริหารจัดการน�้า 

3.5 แสนล้านซึ่งรัฐบาลได้ด�าเนินการอย่างรวบรัด (ดูภาพ 

ท่ี 1) ผลลัพธ์คือศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งให้รัฐบาล 

กลับไปจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียตามรัฐธรรมนูญก่อน ต่อมา กบอ. ได้ก�าหนด 

การประชาพิจารณ์ใน 36 จังหวัด ระหว่าง 15 ตุลาคม- 

6 ธันวาคม 2556 ประชาพิจารณ์ดังกล่าวด�าเนินการอย่าง

เร่งรีบ โดยใช้เวลาจังหวัดละ 1 วัน และผู้สนใจเข้าร่วม

สามารถลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

กระบวนการท่ีรวบรัดดังกล่าวท่ีไม่เอื้อให้ผู ้มีส่วน 

ได้เสยีมส่ีวนร่วมอย่างเปิดกว้าง เป็นตวัจดุชนวนให้เกดิกระแส 

คัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะไม่เห็นด้วยกับ

ภาพที่ 1 10 Module บริหารจัดการน�้า 

ที่มา: โครงการน�้า 3.5 แสนล้าน โครงการยักษ์เปลี่ยนประเทศ ที่คนไทยไม่รู้ไม่ได้. 30 กันยายน 2556. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2557, จาก OK Nation Blog 

เว็บไซต์ : http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2013/09/30/entry-1
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60 สุขภาพคนไทย 2557

ตารางที่ 1 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์

ประเด็น รายละเอียด

ข้อมูลทั่วไป เข่ือนแม่วงก์มลีกัษณะเป็นเขือ่นหนิทิง้แกนดนิเหนยีวขนาดใหญ่ ความยาว 730 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 57 เมตร 

พื้นที่อ่างเก็บน�้าประมาณ 13,000 ไร่ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.ก�าแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์ ปริมาณ 

กกัเกบ็น�า้ 250 ล้านลกูบาศก์เมตร งบประมาณ ณ วันที ่10 เมษายน 2555 มีมูลค่าก่อสร้างทัง้สิน้ 13,000 ล้านบาท

รายงานการศึกษา

ผลกระทบทาง 

สิ่งแวดล้อม (EIA)

จากการท�า EIA ทั้ง 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2538, 2541, 2545 และ 2547 ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งระบุให้กรมชลประทานไปหาวิธีจัดการน�า้แบบบูรณาการทีด่ีกว่าสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทีก่่อให้เกิด

ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือด่วนทีสุ่ดเมื่อวันที ่ 23 

มีนาคม 2555 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราช

บัญญัติอุทยานแห่งชาติและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช จะพิจารณา 

ให้ด�าเนินการได้

ที่มา: ตัดตอนจาก 9 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์, ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ @ siamensis.org

รูปแบบการประชาพิจารณ์แล้ว ยังไม่เห็นด้วย 

กับข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ทีภ่าครัฐน�าเสนออีกด้วย ดังความเห็นของ 

นายศรสีวุรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะ 

โลกร้อนและแกนน�าภาคประชาชนในการฟ้อง 

ศาลปกครองกลางทีก่ล่าวว่า “การเชิญกลุ ่ม 

ผ ู้ม ีส ่วนได ้ เสียเข ้ามารับฟ ังยังไม ่ครบถ ้วน  

การน�าเสนอเนื้อหารายละเอียดไม่ได้เป็นตาม 

ค�าสั่งของศาลปกครอง เช่น ให้เอาแผนแม่บท 

ไปรับฟัง แต่รัฐบาลพยายามเอาโมดูลไปรับฟัง  

ซึ่งขดัหรอืแย้งต่อค�าพพิากษาของศาล “นอกจากนี ้

ขั้นตอนการท�าประชาพิจารณ์ต้องเอาแผนแม่บท

ไปคยุกบัประชาชนทัง้ 65 จงัหวดัทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จากน�้าท่วมในปี 2554 ให้เรียบร้อย เสร็จแล้ว 

ได้ข้อสรุปมาจึงมาก�าหนดเป็นแผนงาน แล้วจึง 

ไปศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพสิ ่งแวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ หรอื EHIA โดย

ขั้นตอนการศึกษา EHIA มี 5 เวที ต้องรับฟัง

ความเห็น กระบวนการเหล่านี้อย่างน้อย 2 ปี  

ดูจากประสบการณ์คดีมาบตาพุดอย่างน้อย 2 ปี 

เรว็กว่านี้ไม่ได้”10 ด้วยเหตน้ีุองค์กรภาคประชาชน

จึงยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ขอไต่สวนฉุกเฉิน

กรณีการประชาพิจารณ์ดังกล่าว ในการยื่นฟ้อง

ครั ้งนี ้มีการเพิ ่มข้อกล่าวหาเพิ ่มขึ ้นอีก 5 คดี  

โดยมีการแถลงปิดคดีเมื่อ 9 มกราคม 2557 

อนาคตของโครงการบริหารจัดการน�้า  
กับกระแสการคัดค้าน

ภายหลังรัฐบาลประกาศยุบสภาเมื่อวันที ่ 9 ธันวาคม 2556 

รฐับาลได้เลื่อนประชาพจิารณ์ออกไป เนื่องจากติดกฎหมายการเลอืกต้ัง  

โดยยังเหลืออีก 3 จังหวัด และจนถึงปลายเดือนมีนาคม 2557  

ศาลปกครองกลางยังไม่มีค�าพิพากษาในเรื่องนี้ จึงน่าจับตามองว่า

รฐับาลใหม่จะมีท่าทีต่อโครงการน้ีต่อไปอย่างไร และองค์กรภาคประชาชน 

จะด�าเนินการเช่นไร

ประเด็นท่ีน่าสนใจในด้านการเคลื่อนไหวของภาคประชน 

เก่ียวกับโครงการบรหิารจดัการน�า้ คอืการต่ืนตัวของประชาชนในพื้นท่ี 

ผ่านการติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆ และปรากฏตัวแสดง

เจตนารมณ์ในเวทีประชาพิจารณ์ต่างๆ ดงัสะท้อนให้เห็นจากรายงาน

ข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ถึงการปะทะกัน

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีภาครฐักับประชาชนท่ีเข้าร่วมการประชาพจิารณ์เป็น

ระยะ นอกจากนี้องค์กรภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่ง

ได้ลุกขึ้นมาเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุน ดังตัวอย่างของหน้าเพจในเฟสบุ๊ค

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์คัดค้านโครงการจัดการน�้า 3.5 แสนล้าน 

อาทิ “จับตาแม่น�้าใหม่ อย่าท�าร้ายสายน�้าแม่กลอง”, “ตะวันตกไม่เอา

คลองแม่น�า้ปิง”, “จบัตา-โครงการจดัการน�้า”, “รณรงค์คดัค้านการสร้าง 

เขื่อนแม่แจ่ม”, “เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน�้าชมพู” ฯลฯ ซึ่งนับวันจะยิ่ง 

สร้างพันธมิตรจากคนกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นพลังในการยับยั้ง

โครงการบรหิารจดัการน�า้ทีด่�าเนนิการโดยขาดความโปร่งใส และละเลย 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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6110 สถานการณ์เด่น

ตารางที่ 2 การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน�้าของภาครัฐและประชาชน

การขับเคลื่อนภาครัฐ การขับเคลื่อนภาคประชาชน

26 มกราคม 2555 พระราชก�าหนดกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ 

การวางระบบบริหารจัดการ น�า้และสร้างอนาคตประเทศไทย 

ในวงเงินไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาทมีผลบังคับใช้11

5 กมุภาพนัธ์ 2556 ประกาศผลผูม้สีิทธเิขา้ร่วมประมลูรอบแรก

ว่ามีจ�านวน 6 กลุ่มบริษัท 

3 พฤษภาคม 2556 เปิดให้ผู้ประมูลที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรก

มายื่นซองราคา

17 พฤษภาคม 2556 ป.ป.ช. พจิารณาแล้วเหน็ว่าโครงการดังกล่าว 

มีการใช้งบประมาณจ�านวนมาก และมจีดุเส่ียงหลายจดุ จงึมมีติ

เป็นเอกฉนัท์ส่งรายงาน “ข้อเสนอแนะเพือ่ป้องกนัการทุจรติและ

ความเสยีหายของทางราชการ ในการด�าเนนิการโครงการระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหา

อุทกภัยของประเทศไทย” ต่อคณะรัฐมนตรี12

10 มิถุนายน 2556 รัฐบาล “ปิดซองราคา” ผู้ชนะด้านเทคนิค

โครงการน�้า 3.5 แสนล้านบาท “ITD POWER CHINA JV” 

ได้มากสุด 5 โมดูล วงเงิน 1.09 แสนล้านบาท ขณะที่  

“เค วอเตอร์” ได้ 2 โมดลู แต่งบฯ มากสดุ 1.62 แสนล้านบาท13

19 มิถุนายน 2556 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการกู ้เงินตาม 

พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อการวางระบบ

บรหิารจดัการน�้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงินทั้งสิ้น 

314,337.87 ล้านบาท14 

27 มิถุนายน 2556 ก่อน พรก. ไม่มีผลบังคับใช้ 3 วัน นายพงษ์

ภาณ ุเศวตรนุทร์ รองปลดักระทรวงการคลงัลงนามในสญัญาเงนิกู้

วงเงิน 324,606.27 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กสิกรไทย และออมสิน 

17 กันยายน 2556 ส�านักงานนโยบายและบริหารจัดการน�าและ

อุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ก�าหนดการจัดประชุมรับฟังความคิด

เห็นของประชาชนใน 36 จังหวัด คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 

40,000 คน ใช้งบประมาณ 184,643,920 บาท 

26 ธันวาคม 2556 กกต. มีค�าสั่งเลื่อนกระบวนการรับฟังความคิด

เห็นจากประชาชนออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเลือกตัง้ โดยยังมี

อีก 3 จังหวัด ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ คือ นครปฐม, กาญจนบุรี และ 

กรุงเทพมหานคร 

2 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนนัดแรก คดี

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้านผูร่้วมฟ้อง 45 ราย ยื่น

ค�าร้องให้ระงบัการประมูลโครงการบริหารจดัการน�า้ 3.5 แสนล้าน

27 มิถุนายน 2556 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งให้รัฐบาลกลับไป

จัดกระบวนการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ตามรฐัธรรมนญูมาตรา 57 วรรค 2 และ มาตรา 67 

วรรค 2 ก่อนทีจ่ะด�าเนินการจ้างออกแบบและก่อสร้าง 

ในแต่ละแผนงาน (Module)” 

10 ตุลาคม 2556 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้าน 

ผูร่้วมฟ้อง 45 ราย ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสงูสดุให้ไต่สวนฉกุเฉนิ

เพื่อยุติหรือเพิกถอนเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศ

จ�านวน 36 จังหวัด ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าการด�าเนินการดังกล่าว 

ไม่เป็นไปตามค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ณ วันที ่ 27 

มิถุนายน 2556

15 ตุลาคม-ธันวาคม 2556 เกิดความวุ ่นวายในการจัดท�า 

ประชาพิจารณาระดับจังหวัด อาทิ

15 ตุลาคม ชาวบ้านจังหวัดล�าพูนคัดค้านโครงการอ่างเก็บน�า้ 

ขนาดใหญ่ โดยเสนอให้สร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กแทน เนื่องจาก

กลัวการย้ายที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง

22 พฤศจิกายน ทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบ้านค้านและโห่ 

ไม่ยอมรบักระบวนการท�าประชาพิจารณ์และขณะทีร่ถของกรรมการ 

กบอ. ก�าลงัออกจากสถานทีจั่ดงาน ถูกกลุม่นกัศกึษาวทิยาลยัเทคนคิ

สมุทรสงครามยืนขวางหน้ารถ ต�ารวจปราบจลาจลผลักดันจนเกิด

การกระทบกระทั่ง 

27 พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ�าเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู ้ว่าราชการจังหวัดกล่าวยืนยันมต ิ

ของที่ประชุมว่า “มติมหาชนชาวราชบุรีไม่เอาโครงการน้ี”  

หลังจากแกนน�าชาวราชบุรีต้ังค�าถามในที่ประชุมว่ามีผู้เห็นด้วย

กับโครงการหรือไม่ ไม่ปรากฏว่าไม่มีใครยกมือเห็นด้วย และ 

เมือ่ถามว่ามใีครคดัค้านบ้าง ปรากฏว่าทัง้หอประชมุต่างร่วมกนั

ยกมือ”15

9 มกราคม 2557 ผู้ฟ้องแถลงปิดคดี
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