
มหกรรมจบัตาแมน่้ำาใหม่
ทางผันน้ำาตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย

เอกสารประกอบงาน

จัดโดย

ร่วมกับ

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม, หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม,
สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม, สภาพัฒนาการเมือง, สภาองค์กรชุมชน,

สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.), 
The Asia Foundation, ประชาคมคนรักแม่กลอง, นิตยสารมนต์รักแม่กลอง

สมุทรสงครามจัดการตนเอง, และกลุ่มจับตาแม่น้ำาใหม่ อย่าทำาร้ายสายน้ำาแม่กลอง





1เอกสารประกอบงาน “มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่: ทางผันน�้าตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย”

“มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่
ทางผันน�้าตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย”

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสารประกอบงาน



เอกสารประกอบงาน “มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่: ทางผันน�้าตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย”2



3เอกสารประกอบงาน “มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่: ทางผันน�้าตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย”

มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่
: ทางผันน�้าตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย

 จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่สร้างความเสียหายมูลค่า 

๑.๓๕๖ ล้านล้านบาท และใช้งบฟื้นฟูเยียวยาถึง ๗๕๖,๓๗๔ ล้านบาท  นับเป็นภัยพิบัติที่สร้าง

ความเสียหายสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และจัดเป็นอันดับที่ ๔ ของโลก รัฐบาล

ไทยจึงมีแนวความคิดในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทั้งประเทศใหม่ หมายว่าจะ

เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการยุทธศาสตร์

เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.)” และได้จัดท�า “แผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟู

และสร้างอนาคตประเทศไทย” ต่อมานายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า (กยน.)” ให้อ�านาจหน้าที่จัดท�า “แผน

แม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ” ก�าหนดกรอบการลงทุนด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีอีกฉบับหนึ่ง ว่าด้วยการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ แต่งตั้ง “คณะ

กรรมการนโยบายน�้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)” ให้เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการจัดท�าแผน

ปฏิบัติการบริหารจัดการน�้า และแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.)” 

เพื่อจัดท�าแผน ปฏิบัติการและด�าเนินการตามแผนและนโยบายของ สบอช.  จึงเกิดเป็น “โครงการ

เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนและระบบ

แก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย” โดยจัดท�าเป็นข้อก�าหนดและขอบเขตงาน (TOR) เพื่อเข้าสู่

กระบวนการประมูลจากบริษัทเอกชน ในข้อก�าหนด (TOR) ดังกล่าวแบ่งขอบเขตงานเป็น ๒ ส่วน

หลักๆ คือ ๑) แผนงาน A1-A6 เป็นโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยา  และ 

๒) แผนงาน B1-B4 โครงการในลุ่มน�้าอื่นๆ ๑๗ ลุ่มน�้า รวมมูลค่าโครงการทั้งหมด ๓.๕ แสนล้าน

บาท

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม, หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม,

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม, สภาพัฒนาการเมือง, สภาองค์กรชุมชน, 

สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.),

The Asia Foundation, ประชาคมคนรักแม่กลอง, นิตยสารมนต์รักแม่กลอง, 

สมุทรสงครามจัดการตนเอง  และกลุ่มจับตาแม่น�้าใหม่ อย่าท�าร้ายสายน�้าแม่กลอง

จัดโดย



เอกสารประกอบงาน “มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่: ทางผันน�้าตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย”4

 ทั้งนี้ งบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ในส่วนของแผนงาน A5 การจัดท�าทางผันน�้า (Flood 

Diversion Channel) รวมมูลค่า ๑.๕๓ แสนล้านบาท โดยคิดเป็น ๔๕% ของมูลค่าโครงการ

รวมทั้งหมด โดยโครงการหลักในกลุ่มโครงการนี้คือ การก่อสร้างคลองผันน�้าฝั่งตะวันตก จาก 

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�าแพงเพชร-อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี หรือที่ภาคประชาชนเรียกว่า “แม่น�้าสาย

ใหม่” กว้างประมาณ ๒๔๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๑ กิโลเมตร ผ่าน จ.ก�าแพงเพชร จ.นครสวรรค์ 

จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี โดยน�้าทั้งหมดลงสู่แม่น�้าแม่กลองที่ จ.กาญจนบุรี 

และออกสู่ทะเลที่ปากแม่น�้าแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

 อย่างไรก็ตามหลังจาก คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.) จัดท�าข้อ

ก�าหนดและขอบเขตงาน (TOR) จัดการประกวดราคา จนกระทั่งประกาศบริษัทที่จะมารับงาน

ในทุกกลุ่มโครงการ ศาลปกครองได้มีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ “ให้นายก

รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ม.๕๗ วรรคสอง และ ม.๖๗ 

วรรคสอง โดยน�าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าไปด�าเนินการให้มีกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง” รัฐบาลโดย คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย 

(กบอ.) จึงวางแผนจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  แต่จน

กระทั่งปัจจุบัน (๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖) รัฐบาลได้ให้ข้อมูลต่อประชาชนเพียงการจัดนิทรรศการ 

“น�้าคือชีวิต” ที่ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันที่ ๔-๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  และให้

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส�านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วการให้ข้อมูลโดยวิธี

การดังกล่าวไม่สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่าง “ทั่วถึง” ตามค�าพิพากษาของศาลปกครองได้

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วุฒิสภา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 

จ.สมุทรสงคราม เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสนับสนุนการ “ให้ข้อมูล” แก่ประชาชน จึงร่วมกัน

จัดท�าโครงการ “มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่: ทางผันน�้าตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย” ในรูป

แบบของงานผสมผสานระหว่างวงเสวนาวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ จากภาคีเครือข่าย

ภาคประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และตื่นตัวให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาไปที่ “แผนแม่บท

และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ” ตามค�าพิพากษาของศาลปกครอง และ 

“การวิเคราะห์แผนงาน A5” ซึ่งมีมูลค่าโครงการสูงสุด และมีจังหวัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

 ๑) สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้ และตื่นตัวต่อ “แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการน�้าอย่างเป็นระบบ” และ “แม่น�้าสายใหม่”

 ๒) รวบรวมประเด็น ข้อวิตกกังวล และผลกระทบ จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และนัก

วิชาการ

 ๓) สร้างสัญลักษณ์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของเครือข่ายที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก

โครงการแม่น�้าสายใหม่

วัตถุประสงค์
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ก�ำหนดกำรโครงกำร

“มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่” 

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖

ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม

เคลื่อนขบวนเรือปกป้องแม่น�้ำแม่กลอง จำกท่ำน�้ำหน้ำที่ว่ำกำร

อ�ำเภออัมพวำ เข้ำคลองอัมพวำ ออกปำกคลองผีหลอก ถึงท่ำน�้ำ

วัดเพชรสมุทรวรวิหำร

เดินขบวนรณรงค์ “อย่าท�าร้ายสายน�้าแม่กลอง” จำกท่ำน�้ำวัด

เพชรสมุทรวรวิหำร ผ่ำนตลำดแม่กลอง สิ้นสุดบริเวณ หอประชุม 

อบจ. สมุทรสงครำม

ลงทะเบียนเข้ำสู่งำน

พิธีเปิดโครงกำรกล่ำวรำยงำน โดย

สว.สุรจิต ชิรเวทย์ รองประธำนคณะกรรมำธิกำร 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภำ

กล่ำวเปิดโครงกำร โดย

สว.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธำนวุฒิสภำ คนที่ ๑

กล่ำวต้อนรับเวทีเสวนำวิชำกำร โดย

ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม

เวทีเสวนำวิชำกำร “ผ่าแผนแม่บทการจัดการน�้า เงินกู้ ๓.๕ 

แสนล้านกับอนาคตทรัพยาน�้าของประเทศไทย” โดย 
  อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทำน

  รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อ�ำนวยกำร ศนูย์กำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ

   และภัยพิบัติ มหำวิทยำลัยรังสิต

  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์  

   วิศวกรรมชลประทำน

   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

  รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ประธำนอนุกรรมกำรสำขำวิศวกรรม

   แหล่งน�้ำ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย

  คุณศรีสุวรรณ จรรยา นำยกสมำคมต่อต้ำนสภำวะโลกร้อน

ด�ำเนินรำยกำรโดย

  สว.ประสาร มฤคพิทักษ์ ประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรเสริมสร้ำง

   ธรรมำภิบำล ด้ำนทรัพยำกร ธรรมชำติ

   และสิ่งแวดล้อม

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๕ น.

เวลำ ๑๓.๒๕ – ๑๓.๓๐ น.

เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
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แลกเปลี่ยนมุมมอง ฉันทำมติคนแม่กลอง กับ สว.สุรจิต ชิรเวทย์

ประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรทรัพยำกรน�้ำ ทะเล และชำยฝั่ง

เปิดเวทีกลำงแจ้ง  กำรแสดงดนตรี วงสลึง

ร่ำยโศลกแห่งสำยน�้ำ โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชำติ

กำรแสดงดนตรี “เพลงจับตาแม่น�้าใหม่”

เครือข่ำยภำคประชำชนจังหวัดต่ำงๆ ร่วมสนทนำ “จับตาแม่น�้าใหม่ 

ใครได้ใครเสีย?”

กำรแสดงหุ่นสำย จำกโรงเรียนยี่สำร

เวทีสนทนำ “ถอดบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดย

  คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธำนมูลนิธิเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

   แบบบูรณำกำร (ประเทศไทย)

  คุณศศิน เฉลิมลาภ  เลขำธิกำรมูลนิธิสืบนำคะเสถียร

ด�ำเนินรำยกำร

  คุณแมน ปุโรทกานนท์  เลขำธิกำรมูลนิธิเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

   แบบบูรณำกำร (ประเทศไทย)

กำรแสดงล�ำตัด โดย อ.ทวี เชื้อชูชาติ

หนังสั้น แหลมใหญ่ฟิล์ม

กำรแสดงดนตรี คีตาญชลี 

เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.

เวลำ ๑๖.๒๐ – ๑๖.๕๐ น.

เวลำ ๑๖.๕๐ – ๑๗.๑๐ น. 

เวลำ ๑๗.๑๐ – ๑๗.๔๐ น.

เวลำ ๑๗.๔๐ – ๑๘.๐๐ น.

เวลำ ๑๘.๐๐ – ๑๘.๕๐ น.

เวลำ ๑๘.๕๐ – ๑๙.๑๐ น.

เวลำ ๑๙.๑๐ – ๑๙.๓๐ น.

เวลำ ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
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ชักน�้ำเข้ำลึกชักศึกเข้ำบ้ำน
สุรจิต ชิรเวทย์

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม
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รหัสลับของบรรพชน

มำรดำแห่งน�ำ้ และกำรอยูร่่วมกับน�ำ้

 ในวิธีคิดแบบไทยเราถือว่า น�้าเป็นเพศหญิง โดยลักษณะหรืออาการกิริยาที่แสดง

ออกมา คือ อ่อนโยน แผ่กระจาย ไหลซ่าน ซึมซาบ ดึงดูด เช่ือมโยง ประสาน แบน ราบ ไหล

ไปสู่ท่ีต�่าท่ีมีลักษณะเป็นแอ่ง เป็นร่อง เป็นหลุม

 มีความอ่อนตัวยืดหยุ่นที่สุด ในการปรับตัวให้เข้ากับภาชนะทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมี

สภาพราบเรียบ ขรุขระพิสดารอย่างไรก็ตามเมื่อน�้าเข้าไปครอบครองอาศัยอยู ่แล้ว ก็จะ

สามารถปรับผิวบน ผิวหน้าให้ราบเรียบได้เสมอ สามารถปกปิดสภาพเบื้องล่างท�าให้คาดเดา

คาดหมายได้ยาก

 เมื่อสัมผัสกับลมหรือแรงสั่นสะเทือน ก็กระเพื่อมเป็นระลอกได้ แต่ก็กลับสงบเงียบงัน

ได้อีก ทั้งยังสามารถด�ารงอยู ่ได้ในหลายสถานะ ท้ังเป็นของเหลว ท้ังสามารถเยือกเย็น

เป็นน�้าแข็งปาหัวแตกได้ ทั้งสามารถเดือดดาลกลายเป็นไอมีแรงดันมหาศาลได้ ช่างสามารถ

แปลงกายได้หลายสถานะพิสดารสุดแสน ท้ังให้ก�าเนิดชีวิตทั้งล้างผลาญชีวิตได้

 ท่านผู ้อ่านจะเห็นได้ว่า โดยลักษณะอาการกิริยาของน�้าท่ีกล่าวมาแล้ว ช่างเหมือน

กับการบรรยายถึงผู ้หญิงหรือเพศหญิงเสียน่ีกระไร และโดยนัยน้ี น�้าจึงมีลักษณะประณีต 

ลึกลับ ซับซ้อน เข้าใจได้ยาก

 บรรพชนผู้ชาญฉลาดของเราจึงก�าหนดให้ธาตุน�้าเป็นเพศหญิง

 ท่านผู้อ่านโดยเฉพาะที่เป็นเพศชายลองสังเกตดู ป่าเขาต้นน�้าล�าธารซ่ึงเป็นเพศชาย 

อยู่ร่วมกับสายน�้าอย่างไร ก็โดยการอยู่เงียบ ๆ ไม่ท�าเสียงอะไร ปล่อยให้สายน�้าท่ีเป็นเพศ

หญิงส่งเสียงและไหลได้อย่างเสรี จะกัดเซาะ กระแทกกระทั้น พัดพาก้อนกรวดและทราย

ท้องน�้าให้ขยับเขยื้อนไปอย่างไรก็ต้องปล่อยไปรักษาไว้แต่ความสงบเงียบงัน ก็จะสามารถ

ซึมซับความชุ ่มชื้นความเยือกเย็นจากสายน�้า และได้รับประโยชน์จากสายน�้ามากกว่าการ

ต่อสู้ขัดขวาง

 เพราะว่าหลักการของธรรมชาติน้ัน อ่อนโยนชนะแข็งกร้าว เมื่อคนหรือสิ่งมีชีวิต

ตายลงก็จะแข็งกระด้าง เมื่อพืชยังมีชีวิตอยู ่ก็อ ่อนและดัดได้ เมื่อตายก็เปราะและแห้ง 

ด้วยเหตุนี้ความอ่อนจึงเป็นพวกพ้องของความเป็น ความแข็งจึงเป็นพวกพ้องของความตาย

ปราชญ์เหลาจื๊อในลัทธิเต๋าท่านก็ว่าไว้อย่างนี้
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 เมื่อเราเกิดปัญญามองเห็นว่าป่าเขาเพศชายอยู ่ร ่วมกับสายน�้าเพศหญิงได้อย่าง

สอดคล้องยั่งยืนอย่างไรแล้วเราก็สามารถเข้าใจเร่ืองอื่น ๆ ต่อไปอย่างท่ีเป็นกระบวนธรรม

ของเหตุและปัจจัย ในรูปของกระแสแห่งความต่อเนื่อง

 ดังนั้นหลักการส�าคัญยิ่งยวดในการบริหารจัดการน�้าซึ่งเป็นเพศหญิง โดยลักษณะ

อาการกิริยาทั้งหลายที่กล่าวมาแล้ว จึงสรุปได้เพียงประโยคเดียว ไม่ว่าใครจะไปร�่าเรียน

มาจากท่ีไหนอย่างไรก็ตามหลักการก็คือ

 “การท�าน�้าให้แบน และไหล”

 เพราะธรรมชาติของน�้าเป็นเช่นน้ัน ถ้าไปกีดขวาง ขัดขวาง ไปต่อสู้ ไปท�าอะไรกั้น ก็

จะเป็นการยกน�้าให้สูงและเพิ่มอ�านาจการท�าลายล้าง เพราะน�้าทุก ๆ หนึ่งลูกบาศก์เมตรคือ

น�้าหนักหนึ่งตัน

 เมื่อผมเดินทางไปดูการบริหารจัดการน�้าท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศท่ี

บรรพชนของเราเคยเรียกว่าฮอลันดาบ้าง วิลันดาบ้างนั้น ผู้บรรยายกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า 

ศาสตราจารย์ผู้ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมประตูน�้ารูปคร่ึงวงกลม ๒ บาน ซ่ึงแต่ละบาน

มีขนาดเท่ากับความสูงของหอไอเฟลท่ีกรุงปารีส แกบอกว่าศาสตราจารย์ผู้ตั้งโปรแกรมก�าหนด

ให้คอมพิวเตอร์น้ีเป็นเพศหญิง คิดแบบผู้หญิง

 ผมก็นึกในใจว่า มึงเพ่ิงรู้เหรอว่าอะไรที่เก่ียวกับน�้าเป็นเพศหญิง ที่บ้านกูเขารู้มา

ตั้งนานแล้ว 

ชักแม่น�้ำทั้งห้ำ

ต�ำน�ำ้พริกละลำยแม่น�ำ้

 มีค�ากล่าวติดปากคนไทยมาแต่ครั้งโบราณว่า “ชักแม่น�้าทั้งห้า” อันเป็นวลีในท�านอง

อุปมาอุปไมย เปรียบเทียบเตือนสติคนท่ีพูดอะไรแบบอ้อมค้อมไม่เข้าสู่ประเด็นโดยตรง ซ่ึง

อาจเป็นเพราะถ้าพูดเข้าสู ่ประเด็นโดยตรงผู ้ฟังจะยอมรับเหตุผลท่ียกมาอ้างประกอบไม่ได้ 

หรือมีเหตุผลมากมายเสียเหลือเกิน หรืออาจต้องการกลบเกลื่อนข้อที่ไม่สมบูรณ์ของเหตุผล

ที่จะใช้  ผู้ฟังจึงทักหรือติงต่อผู้พูดน้ันว่าก�าลังชักไม่น�้าทั้งห้าอยู่ หรืออ้อมไกลเกินไป

 และในกรณีท่ีมีการคบคิดท�าการใหญ่โต ต้องใช้จ่ายเงินทองมากมาย แต่จะได้ผลลัพธ์

เพียงเล็กน้อย ก็จะมีค�ากล่าวทักท้วงว่า การใหญ่ที่คิดนั้นจะเป็นการ “ต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า”
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ชักน�้ำเข้ำลึก ชักศึกเข้ำบ้ำน
 ในบางกรณีท่ีมีปัญหาที่จะต้องท�าการแก้ไขกันอยู่ แล้วเกิดมีใครสักคนเสนอแนะให้

เอาคนท่ีไม่เกี่ยวข้อง แต่มีอ�านาจมีอิทธิพลบางอย่างแต่เป็นคนนอก ให้เข้ามาร่วมวงในการ

แก้ไขปัญหาให้แก่หมู่คณะของตนซ่ึงเป็นคนในด้วยกัน ก็จะมีค�ากล่าวเตือนสติว่าข้อเสนอแนะ

ท่ีให้น�าคนนอกเข้ามานั้นจะเป็นการ “ชักน�้าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน”

 ผมเคยเขียนถึงค�ากล่าว ‘น�้าข้ึนให้รีบตัก’ ว่าต้องเป็นส�านวนไทยของคนท้ายน�้าในเขต

อิทธิพลน�้าข้ึน-น�้าลง ซึ่งเป็นระบบนิเวศสามน�้า คือหัวน�้าขึ้นเป็นน�้าจืด จะตักน�้าใช้ต้องรีบตัก

ตอนหัวน�้าขึ้นในช่ัวโมงแรก พอหลังจากนั้นน�้าเค็มจะเข้ามาผสมกลายเป็นน�้ากร่อย และพอน�้าขึ้น

สุดตัวในชั่วโมงท่ีหกก็จะกลายเป็นน�้าเค็ม จึงไม่ควรประมาทในการท�าสิ่งต่าง ๆ  ไม่ใช่สอนให้โลภ

 ส�าหรับค�ากล่าว ‘ชักน�้าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน’ นี้ก็เช่นกันผมคิดว่าน่าจะเป็นค�ากล่าว

ของคนท้ายน�้าในเขตอิทธิพลน�้าขึ้น-น�้าลง เช่น ในอดีตจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ เมืองแม่กลอง

ของเรานี้เคยมีป่าชายเลนขนาดใหญ่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ (อยากรู้ว่าก่ีตารางกิโลเมตรก็ให้เอา 

๖๒๕ ไปหาร) สองฝั่งปากแม่น�้าแม่กลอง อันเป็นพื้นที่ใหม่ที่เกิดจากตะกอนจากแม่น�้าทับถมกัน

โดยมีล�าพู แสม อยู่แนวหน้านอกสุด ในเข้ามาเป็นป่าโกงกาง กะบูน กะบัน และต้นจากชายคลอง

ซึ่งล้วนเป็นไม้โตเร็ว เพราะอยู่กับน�้าขึ้น-น�้าลง ต่างกันเป็นเมตรหรือหลายเมตร และยังมีคลื่นลม

รบกวน ไม้แนวหน้าพวกล�าพู แสม จึงต้องมีรากอากาศมากมายช่วยหายใจและช่วยยึดเกาะ

แผ่นดิน โกงกางอยู่แนวในเข้ามาก็ต้องมีรากค�้ายันช่วยในพื้นดินตะกอนเลน และต้องสูงหนีน�้า

ได้เร็วในช่วงต้นอ่อน และหากขึ้นเบียดชิดกันก็จะมีล�าต้นตรง

  บรรพชนของเราพบว่า ไม้โกงกางหากน�ามาเผาเป็นถ่าน (ซ่ึงอันที่จริงเป็นการอบด้วย

ความร้อนมิใช่การเผา) จะเป็นถ่านไม้คุณภาพดีที่สุด คือไม่ค่อยมีควัน ให้ไฟแรง ไม่มีสะเก็ด

ปะทุเมื่อโดนไฟในยุคท่ีสตรีหลังคลอดบุตรต้องอยู่ไฟ ก็จะไม่มีสะเก็ดลูกไฟไปโดนให้เนื้อตัวเป็น

บาดแผล บรรพชนจึงได้สร้างชุดความรู้ภูมิปัญญาในการปลูกป่าเผาถ่านไม้โกงกางขึ้น

  โดยเมื่อจะเข้าไปตัดไม้ดงใด ซ่ึงใช้เวลานานหลายเดือนก็จะต้องไปต้ังครอบครัวชั่วคราว

ในพื้นท่ีนั้น โดยไม้โกงกางอายุประมาณ ๑๒ ปี จะตัดได้เหมาะสมแล้วปักฝักปลูกใหม่ทดแทนกัน

เมื่อตัดเป็นท่อนเป็น ‘ไม้หลา’ แล้วจะต้องทุบเปลือกออก (คนแม่กลองเป็นคนประณีตมีฝีมือ

ในการท�ากินโดยเฉพาะในทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร กระทั่งถ่านไม้ก็สู้อุตสาหทุบ

เปลือกออกเพื่อคุณภาพและความสวยงาม) แล้วจะต้องใส่เรือบรรทุกไม้ที่ตัดแล้วออกจากป่าไปยัง

เตาเผาถ่านในกระบวนการนี้แรกสุด เมื่อดูว่าไม้ดงนี้อายุและขนาดเหมาะสมแล้วก็จะต้องขุด 

“แพรก” แยกจากคลองเข้าไปสู่ป่าที่จะตัดไม้และสร้างโรงเรือนชั่วคราว การเลือกต�าแหน่งที่จะ

ขุดแพรกเข้าไปนี้ หากเป็น ‘ท้องคุ้ง’ น�้าจะแทงนานไปก็จะกว้างข้ึนลึกข้ึน หลายแพรกก็

กลายเป็นคลองใหญ่ทะลุทะลวงไปไหนต่อไหนโดยไม่ได้ตั้งใจ
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  กลายเป็น ‘ชักน�้าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน’ เพราะในบริเวณอ่าวก.ไก่ นี้เป็นระบบน�้าคู่ 

ขึ้น ๖ ช่ัวโมง ลง ๖ ชั่วโมง แล้วก็ข้ึนใหม่ลงใหม่หมุนเวียนอยู่เช่นนี้ จากความหมายเริ่มต้นเพียง

เรื่องเล็กที่ไม่พิจารณาให้รอบคอบก็กลายเป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตท�าลายทรัพย์สินท�าลาย

ตัวเองไปได้ 

แผนแม่บทและแผนโครงกำร (โดย กยน. และ กบอ.)
 ซึ่งไม่ใช่ค�าย่อของ ‘กางเกงในยานไปหน่อย’ หรือ ‘กูบ้าไปเอง’ เพราะถ้าใครไปท้วงติง

จะถูกด่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน แต่เพราะได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

ชาติไทย เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๔ แล้วได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมามากมายมหาศาล

เป็นเขาวงกต เพื่อให้หาตัวผู้รับผิดชอบไม่เจอ เร่ิมจากคอส., ศคอส., ศปภ., กยน., กฟย., 

แล้วในคณะกรรมการแต่ละชุดยังไปแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกหลายชุด จนกรรมการและ

อนุกรรมการต่าง ๆ ก็มึนงงว่าตัวเองจะต้องเข้าประชุมกรรมการอะไร จนน�้าท่วมเละเทะยับเยิน

ไปทั้งประเทศ ๖๖ จังหวัด มูลค่าความเสียหาย ๑,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่

แสนสี่หม่ืนล้านล้านบาท) มีผู้เสียชีวิต ๘๑๓ ราย มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด ๔,๐๓๙,๔๕๙ 

ครอบครัว ๑๓,๔๒๕,๘๖๙ คน  มูลค่าความเสียหายสูงสุดเป็นอันดับ ๔ ของโลกโดยนับ

อุบัติภัยทุกชนิดท่ัวทั้งโลก

  ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดซึ่งจะมีปรากฏอยู ่ในรายงานการศึกษาตรวจสอบของ

คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาหลายคณะ แต่โดยสรุปคือเกิดจากความบกพร่องผิดพลาด

ในการบริหารจัดการที่ท�าให้ขนาดของความเสียหายขยายใหญ่ไปจนควบคุมอะไรไม่ได้เลย

โดยการตัดสินใจที่ล่าช้าและการใช้เครื่องมือวิธีการที่ไปเพิ่มความเสียหาย ยิ่งกว่าที่ธรรมชาติ

เป็นผู้กระท�าเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๙ ท่ีปี ๒๕๕๔ มีปริมาณน�้ามากกว่าประมาณ ๓๕% แต่

ขนาดของความเสียหายมากกว่า ๓๐๐% โดยศูนย์บัญชาการ (ศปภ.) ที่ดอนเมืองออกประกาศ

อะไรออกมา ผลจะเป็นตรงข้ามจนประชาชนหมดความเชื่อถือ แล้วคอยติดตามสถานการณ์

จากสถานีโทรทัศน์ช่องนกหรือไทยพีบีเอสในแต่ละวันต่างคนต่างหาวิธีป้องกันตัวเอง ช่วยเหลือ

ตัวเอง

  เพราะแทนท่ีรัฐบาลจะใช้ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

เพื่อให้สามารถระดมสรรพก�าลังท้ังพลเรือน ทหาร ต�ารวจ และอื่น ๆ ได้ทั้งหมด รัฐบาลกลับ

กลัวเสียหน้า กลัวต่างชาติจะเสียความเช่ือมั่น

  หรือถ้าเช่นน้ันแทนท่ีจะเลือกใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๐ ซึ่งจะมีแผนระดับชาติและระดับจังหวัดอยู่แล้วทั้งหมด แต่ไม่ทราบเพราะว่าแผนป้องกัน

ภัยพิบัติแห่งชาติน้ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับผิดชอบหรืออย่างไร ควรถนอมรักษนายก

รัฐมนตรีมือใหม่ไว้ รัฐบาลก็ไม่เลือกใช้เคร่ืองมือทางกฎหมายนี้



13เอกสารประกอบงาน “มหกรรมจับตาแม่น�้าใหม่: ทางผันน�้าตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย”

แผนแม่บท
 แล้วรัฐบาลกลับเอาระดับน�้าที่ผิดเพี้ยนไปอันเกิดจากการบริหารจัดการอย่างไร้

ทิศทางนี้มาเป็นตัวตั้งในการก�าหนดแผนแม่บท และแผนโครงการที่จะต้องกู้เงิน ๓.๕ แสน

ล้านบาท มาลงทุนแก้ไข โดยเปิดโอกาสให้แก่บริษัทต่างชาติเต็มที่ ไม่ใช้หน่วยงานของรัฐ ท�าให้

ต้องใช้มาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ส�าหรับรองรับน�้าท่วมใหญ่รอบ ๗๐ ปี (จากปี

น�้าท่วมใหญ่ พ.ศ.๒๔๘๕-๒๕๕๔) หรือรอบ ๑๐๐ ปี แทนที่จะใช้รอบ ๒๕ ปี (จากปี

พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๔) เพราะการหลีกเลี่ยงข้อสรุปบทเรียนท่ีเกิดจากการบริหารที่ไม่ดีมากกว่า

ที่เกิดโดยธรรมชาติ 

  เริ่มจากการขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น (JICA) ให้ช่วยจัดท�าแผนแล้วก็ไม่เอา เพราะ

ญ่ีปุ่นประเมินว่าจะใช้งบประมาณเพียงหน่ึงแสนล้านบาทเศษ แต่รัฐบาลโดย กบอ. เลือกที่จะ

ลงทุน ๓.๕ แสนล้าน แล้วเปลี่ยนวิธีการโดยก�าหนดวงเงินรับจ้างขึ้นมาก่อนเป็น ๙  แผนงาน (โมดูล)

แล้วให้บริษัทผู้รับจ้างไปท�ารายละเอียดเนื้องานมาเสนอ แล้วก็ถูก ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 

  รัฐบาลกลับไปเลือกใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ (แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในภาวะปกติไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

ฉุกเฉิน จึงได้แต่ขอแรงไม่สามารถระดมสรรพก�าลังจากทุกหน่วยงาน และจะท�าให้ข้าราชการ

ทุกหน่วยงานมีกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติราชการตามความจ�าเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์ได้

ประกอบกับประชาชนขาดความเชื่อมั่น เพราะแนวคิดแนวทางในการปฏิบัติไม่ชัดเจน และ

เน้นในทางต่อสู้ขัดขวางการไหลของน�้าโดยต้ังคัน ขนบิ๊กแบ็กไป ขนกระสอบทรายไปบังคับ

ทิศทาง ประชาชนไปรื้อออกเพราะท�าให้น�้าท่วมสูงอย่างไม่เคยพบเคยเห็นกันมาเลยในชีวิตนี้ 

เมื่อใดท่านนายกรัฐมนตรีหรือศปภ.บอกว่าเอาอยู ่   คุมได้ ผลจะเป็นตรงข้าม เมื่อใด ศปภ.

บอกให้รีบย้ายหนี น�้ากลับไม่มา แล้วก็มัวแต่ไปต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ จนกระทั่ง

ศูนย์บัญชาการของ ศปภ.เอง ถูกน�้าท�าลายไปโดยขนข้าวของไม่ทัน นับว่าล้มละลายทาง

ความเช่ือมั่นอย่างแท้จริง

  และเกิดการสงสัยขึ้นว่ามีการหน่วงเวลาในการตัดสินใจเพ่ือให้บางพื้นที่บาง

จังหวัดท่ีมีนักการเมืองส�าคัญ ได้เก่ียวข้าวนาปรังเสียก่อน เช่น ขณะที่น�้าท่วมหนัก ประตู

ระบายน�้าพลเทพท่ีจะช่วยระบายน�้าไปสู่โพธิ์พระยา และเข้าทุ่งสุพรรณบุรีกลับถูกหน่วงเวลา

ไว้ไม่ช่วยระบาย ขณะที่ประตูระบายน�้าทางฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยา ต้องรับภาระเกิน

ศักยภาพ หรือบางพื้นที่กลุ ่มผลประโยชน์ที่สนับสนุนรัฐบาลมีโครงการใหญ่ด้านการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ จึงท�าให้กระบวนการตัดสินใจแบ่งน�้าหลากออกสองฝั่งลุ่มเจ้าพระยาไม่เป็น

ไปในทิศทางที่เคยปฏิบัติกันมา จนกระทั่งผลที่สุดพังทลายเป็นสิบแห่ง ท�าให้ไม่สามารถควบคุม

ทิศทางหรือปรับทิศทางได้อีกต่อไป กลายเป็นน�้าป่าไร้การควบคุม เช่น กรณีประตูระบายน�้า

บางโฉมศรี กับประตูระบายน�้าอีกสิบแห่งของลุ่มน�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกต้องพังทลายไป
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ชักแม่น�้ำที่หก พื้นที่ปิดล้อม และขุดคลองลัด

 ในวงเงินท่ีจะกู้หรือก่อหนี้ขึ้นมา ๓.๕ แสนล้านนี้จะเป็นการลงทุนในแผนโครงการต่าง 

ๆ เฉพาะในลุ่มน�้าเจ้าพระยาที่ประกอบด้วย ๘ ลุ่มน�้า ต้ังแต่ภาคเหนือลงมาจรดทะเลอ่าวก.ไก่ 

คือ ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก สะแกกรัง เจ้าพระยา ท่าจีน เป็นจ�านวนประมาณ ๓ แสนล้านบาท 

คือในแผนงานโครงการโมดุล A ทั้งหมด และจะเป็นแผนงานโครงการในอีก ๑๗ ลุ่มน�้าที่เหลือ

ในภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ อีกประมาณ ๔ หมื่นล้านบาท คือในแผนงานหรือโมดุล B 

ท้ังหมด ส่วนอีกประมาณ ๑ หมื่นล้านบาท เป็นแผนงานปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการบริหาร

จัดการน�้า หลักคิดของกบอ.ส�าหรับโครงการโมดูลเอ ๕ และ เอ ๒ คือ

จะหาทางผันน�้าข้ามลุ่ม โดยจะท�าการขุดแม่น�้าสายใหม่ทางทิศตะวันตก 

แต่เรียกว่า “คลองผันน�้า” (Flood Diversion Channel ไม่ใช่ Flood way)

ระยะทาง ๒๘๑ กิโลเมตร ความกว้าง ๒๔๕ เมตร ผิวน�้ากว้าง ๑๖๐ เมตร 

ลึก ๑๐ เมตร มีถนน ๔ ช่องจราจรสองฝั่งแม่น�้า ทั้งที่มีความจุน�้าไหล

มากกว่าแม่น�้าท่าจีนสามเท่าตัว จากน�้าปิงก่อนเข้านครสวรรค์ ไปถึงเหนือ

เขื่อนแม่กลอง แล้วจะขุดแม่น�้าแม่กลองจากโพธาราม ถึงปากคลองแควอ้อม

เขตติดต่ออ�าเภอบางคนที-อ�าเภออัมพวา เพื่อรองรับปริมาณน�้าเพิ่มอีกเกือบ

หนึ่งเท่าตัว เป็นระยะทางอีก ๓๔ กิโลเมตร (ตามภาพประกอบ)

จะท�าการขุดคลองลัดในแม่น�้าท่าจีนส่วนที่คดมาก ๓ แห่งที่ งิ้วราย ไทยา-

วาส และทรงคะนอง ให้ตรง แล้วใช้วิธีติดต้ังเครื่องผลักหรือดันน�้า โดยคิดว่า

จะเร่งอัตราการไหลออกสู่ทะเลให้เร็วเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที) รวมความจุในข้อ ๑. และข้อ ๒. เป็นจ�านวน 

๑,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที ในขณะที่ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาก�าหนด

ให้รองรับเพียง ๓๐๐ ลบ.ม./วินาที

ในเขตชุมชนและเขตเศรษฐกิจ จะใช้วิธีปิดล้อมพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มแม่น�้า

เจ้าพระยาตอนล่าง ประมาณ ๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และชุมชนเมืองอีก

ประมาณ ๒๕ แห่ง

๑.

๒.

๓.

แผนโครงการ (โมดุล A และโมดุล B)
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 ในวงเงิน ๓ แสนล้านบาทของลุ่มเจ้าพระยานี้ แผนงานโครงการใหญ่ที่สุดคือ การขุดคลอง

ผันน�้า จากล�าน�้าปิงช่วงท่ีไหลผ่านจ.ก�าแพงเพชร ที่บ้านขาณุวรลักษบุรี ก่อนเข้าเขตนครสวรรค์ 

เลาะชายแดนตะวันตก ผ่านนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี มาจนถึงเหนือเขื่อนแม่กลอง

ที่ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

  ท่ีรัฐบาลเรียกว่าคลองผันน�้า (Flood Diversion Channel) นี้ ความจริงมิใช่คลอง 

เพราะมันจะรองรับอัตราการไหลได้ ๑,๒๐๐ ลบ.ม./วินาที มากกว่าแม่น�้าท่าจีนสามเท่า โดย

แนวคดิเดมิเมือ่มาถงึเหนอืเขือ่นแม่กลองแล้วก็จะขดุต่อลงไปขนานกบัแนวคลองชลประทาน ๑ อาร์

(1R) ไปออกทะเลอ่าว ก.ไก่ ท่ีพื้นท่ีระหว่างบ้านบางตะบูนกับแม่น�้าเพชรบุรี ในเขตอ�าเภอ

บ้านแหลม

  แต่เม่ือ กบอ. จัดให้มีการประมูล โดยก�าหนด ที โอ อาร์. หรือขอบเขตการจ้างเป็น

แนวความคิดกว้าง ๆ ไว้ไม่มีรายละเอียด บริษัทเควอเตอร์ ผู้ประมูลได้สัญชาติเกาหลี ก็ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการ ซึ่งแน่นอนบริษัทนี้ได้งานชิ้นนี้ซึ่งเป็นชิ้นใหญ่สุดในวงเงินรวมประมาณ

๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ต้องหาทางท่ีท�าโครงการแล้วต้องมีก�าไรสูงสุดตามปกติธุรกิจ จึงหยุด

แม่น�้าใหญ่สายที่หกนี้ไว้ที่เหนือเขื่อนแม่กลอง แล้วใช้แม่น�้าแม่กลองออกสู่ทะเล โดยมีรายละเอียด

ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ข้างต้น

 แต่เนื่องจากตัวแม่น�้าแม่กลองรองรับอัตราการไหลของน�้าได้ประมาณ ๑,๒๐๐ ลบ.ม./

วินาที จึงคิดวิธีเพิ่มความจุแม่น�้าแม่กลอง เพื่อรองรับน�้าที่เพิ่มเกือบ ๑ เท่าตัว รวมเป็นประมาณ

๒,๑๕๐ ลบ.ม./วินาที โดยการขุดแม่น�้าแม่กลองตอนล่างให้ลึกขึ้น จากบริเวณ อ.โพธาราม 

ผ่านตัวเมือง จ.ราชบุรี เข้าเขต จ.สมุทรสงคราม ไปจนถึงปากคลองแควอ้อมบริเวณหน้าวัดปากน�้า 

อ.บางคนที กับ อ.อัมพวา (ดูภาพประกอบ)

 จุดประสงค์ของแผนงานโครงการขุดแม่น�้าสายใหม่ท่อนบนจากแม่น�้าปิง บริเวณ

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�าแพงเพชร ถึง จ.กาญจนบุรี เหนือเขื่อนแม่กลองที่ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 

แล้วจะท�าการขุดแม่น�้าแม่กลองท่อนล่าง จาก อ.โพธาราม (บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน ถึงปากคลอง

แควอ้อม อ.บางคนที - อ.อัมพวา) นี้ก็เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วมลุ่มน�้าเจ้าพระยา เป็นลักษณะ

คลองผันน�้า (ซึ่งใหญ่กว่าแม่น�้าท่าจีนสามเท่า แต่เรียกว่าคลอง เหมือนกับการสร้างเขื่อนแต่เรียกว่า

อ่างเก็บน�้า ตามวิธีเล่นโวหารถ้อยค�า) โดยไม่เก่ียวข้องกับการชลประทานเพื่อการเกษตรใด ๆ

จึงไม่มีพ้ืนที่การเกษตรตามโครงการ มีแต่พื้นที่ที่จะถูกเวนคืนประมาณ ๔๐,๐๐๐ ไร่เศษ

ขอให้พี่น้องประชาชนทั้ง ๘ จังหวัดในพ้ืนที่โครงการนี้เข้าใจด้วย

 และเมื่อเป็นแม่น�้าเพื่อผันน�้า จึงไม่มีน�้าในแม่น�้านี้ หากน�้าปิงก่อนเข้านครสวรรค์ไม่ล้นเกิน

หน้าแล้งจะไม่มนี�า้เป็นการขดุรอไว้ ตากแดดตากลมไว้เฉย ๆ  จะมนี�า้เฉพาะหน้าฝนเท่าท่ีฝนตกมาใส่

โดยมีเขื่อนหรือประตูระบายน�้าขนาดใหญ่ท่ีปากแม่น�้าสายใหม่ ที่เชื่อมต่อกับน�้าปิง และมีประตู

ระบายน�้าควบคุมตามจุดตัดกับล�าน�้าในรายทาง เช่น แม่น�้าสะแกกรัง, ทับเสลา, กระเสียว ฯลฯ

และก่อนลงสู่แม่น�้าแม่กลองเหนือเข่ือนแม่กลอง
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 ดินที่ขุดจากแม่น�้าสายใหม่ท่อนบน เอาไปท�าถนน ๔ ช่องจราจร ส่วนที่เหลือเอาไปไหน

ท�าอย่างไร ยังไม่มีรายละเอียด ส่วนดินท้องแม่น�้าแม่กลองท่อนล่างที่จะขุดจากโพธารามถึง

สุดเขต อ.บางคนที เป็นระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร เป็นตะกอนท้องน�้า ซ่ึงแน่นอนว่าจะต้องเป็น 

ตะกอนหนักคือมีทรายอยู่ด้วยแน่นอน เพราะตะกอนหนัก รองลงมาคือทรายขี้เป็ด ส่วนหนึ่ง

จะ ถูกกระแสน�้าอุ้มพาไปเป็นสันดอนปากแม่น�้า และตะกอนเบาพวกแขวนลอยจะถูกพาตาม

ร่องน�้า ไปถึงคลองโคน บางตะบูน ไปสร้างหาดเลน

 การขุดลอกแม่น�้าแม่กลองให้ลึกข้ึน จะมีผลกระทบหลายประการ และยังนึกถึงวิธี

ป้องกันหรือลดผลกระทบไม่ออกว่าจะแก้ไขอย่างไร ซ่ึงจะเป็นการบ้านส�าคัญในเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

	 เช่น	 การเลื่อนพังทลายของตลิ่ง	 และชุมชนพืชชายน�้า	 อันเป็นระบบนิเวศที่อยู่ด้วยกัน	

ระดับท้องแม่น�้ากับท้องคลองที่เป็นแขนงกิ่งก้านสาขา	 รวมทั้งแพรก	 ล�าราง	 ล�าประโดง	 ที่จะ

แห้งลง	 เพราะล�าน�้าสายประธานลึกลงไป	 ระบบน�้านอนคลอง	 การพังทลายหากน�้านอนคลอง

หายไป	และอิทธิพลน�้าข้ึนน�้าลงที่ไปถึงตัวเมืองราชบุรี	โดยน�้าเค็มน�้ากร่อยที่หนักกว่า	ถูกชักเข้า

ลึกข้ึนในหน้าแล้ง	 และในกรณีที่เกิดน�้ามากถูกส่งมาใส่แม่น�้าแม่กลองในขณะที่น�้าทะเลสวนขึ้น

มาในหน้าน�้าเช้าใหญ่ในฤดูเดียวกัน	 ท�าให้น�้าเพียบตลิ่งตลอดเวลา	 จะเกิดอะไรขึ้นกับสวนลิ้นจี่

แถบบางคนที	 หรือสวนเตียนแถบด�าเนินสะดวกและดอนมะโนรา	 ส่วนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

นั้นรับ	เต็ม	ๆ	อยู่แล้ว
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แนวคลองผันน�้าฝั่งตะวันตก (แม่น�้าสายใหม่) จากขาณุวรลักษบุรี ถึงเหนือเขื่อนแม่กลอง ยาว ๒๘๑ กม. ลึก ๑๐ ม. กว้าง ๒๔๕ ม. โดยมีพื้นท่ีผิวน�้า 

๑๖๐ ม. กับถนน ๔ ช่องจราจร ๒ ฝั่ง และแนวขุดลอกแม่น�้าแม่กลองตอนล่างระยะทาง ๓๔ กม. จากเจ็ดเสมียนถึงปากคลองแควอ้อมท่ีวัดปากน�้า

แนวขุดคลองลัดแม่น�้าท่าจีนบริเวณงิ้วราย ไทยาวาส และทรง-คะนอง บริเวณ อ.นครชัยศรี

(ที่มา: คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี, โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน และ

ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย Module A5, 2556.)

จุดเริ่มต้น
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก�าแพงเพชร

ลงแม่น�้าแม่กลอง
เหนือเขื่อนแม่กลอง
ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
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เมื่อแม่น�้าสายใหม่ส่งน�้ามาอีก ๑,๒๐๐ ลบ.ม./วินาที ถึงเหนือเขื่อนแม่กลองแล้วแบ่งน�้าออกคลองชลประทานฝั่งซ้าย (1L) - 

ฝั่งขวา (1R) รวม ๒๕๐ ลบ.ม./วินาที คงเหลือน�้าส่งต่อลงมาอีก ๙๕๐ ลบ.ม./วินาที รวมกับปริมาณน�้าที่แม่น�้าแม่กลองรับได้อีก

ประมาณ ๑,๒๐๐ ลบ.ม./วินาที รวมแล้วแม่น�้าแม่กลองจะต้องรองรับน�้าสูงสุดถึง ๒,๑๕๐ ลบ.ม./วินาที

ภาพตัดขวางคลองผันน�้าฝั่งตะวันตก หรือแม่น�้าสายใหม่ มีความกว้างทั้งหมด ๑๔๕ เมตร ยาว ๒๘๑ กิโลเมตร โดยส่วนรับน�้า

กว้างประมาณ ๑๖๐ เมตร ลึก ๖๐ เมตร มีถนน ๔ ช่องจราจรทางด้านตะวันออก และ ๒ ช่องจราจรทางด้านตะวันตก จะต้อง

เวรคืนที่ดินตลอดเส้นทางประมาณ ๔๐,๐๐๐ ไร่เศษ
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ตามโครงการจะท�าการขุดแม่น�้าแม่กลองตอนล่างจากปากคลองแควอ้อม หน้าวัดปากน�้า ย้อนขึ้นไป ๓๔ กม. ประมาณบริเวณเจ็ดเสมียน

(ที่มา: คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี, โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน และ

ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย Module A5, 2556.)

ปากคลองแควอ้อม อ.บางคนที
และ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

บริเวณ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
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เขื่อนแม่กลอง

2,400
ลบ.ม./วินาที

แม่น�้าสายใหม่
1,200 ลบ.ม./วินาที

แม่น�้าแม่กลองรับได้สูงสุด 
1,200 ลบ.ม./วินาที

95 ลบ.ม./วินาที

เจ็ดเสมียน
จ.ราชบุรี

ปากคลองแควอ้อม
จ.สมุทรสงคราม

ขุดแม่น�้าแม่กลอง
บริเวณนี้ ให้ลึกขึ้น

จากความจุ
960 ลบ.ม./วินาที

เป็น
1,910 ลบ.ม./วินาที

155 ลบ.ม./วินาที

อ่าวไทย

2,150
ลบ.ม./วินาที

33
.7
 ก

ม. ผังการกระจายน�้าหลังจาก

สร้างคลองผันน�้า หรือแม่น�้าใหม่

 หากมกีารระบายเตม็ศกัยภาพ

ทั้งในล�าน�้าแม่กลอง และแม่น�้าใหม่ จะ

ท�าให้แม่น�้าแใ่กลองใต้เขื่อนแม่กลอง

ต้องรับปริมาณน�้า ๒,๑๕๐ ลบ.ม./วินาที

ซ่ึงเกินศักยภาพการรับได้ของแม่น�้า

แม่กลอง

แม่น�้าแม่กลองมีความจุล�าน�้า ๑,๒๐๐ ลบ.ม./วินาที

ในปี ๒๕๕๕ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ระบายน�้าทุกเขื่อนมากผิดปกติเฉพาะแม่น�้าแม่กลองได้มีการระบาย

น�้าสูงถึง ๑,๒๗๐ ลบ.ม./วินาที ได้เกิดภาวะหอยตายตั้งแต่ ปากแม่น�าแม่กลอง ไปจนถึง ต.บางตะบูน
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พื้นที่ปิดล้อมเขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ กรุงเทพมหานคร และปริมาณฑล พื้นที่ประมาณ ๖,๐๐๐ ตร.กม.

แผนป้องกันน�้าท่วมของกรุงเทพมหานครเน้นที่การใช้คันป้องกันน�้าริมตล่ิงแม่น�้าเจ้าพระยา สูง ๒.๕๐ เมตร และ

การระบายน�้าโดยใช้เครื่องสูบน�้า
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ควำมซับซ้อนในเขตอิทธิพลน�้ำขึ้น – น�้ำลง

โง่อย่ำงมีหลักกำร

ควำมส�ำคัญของโครงข่ำยน�้ำแนวนอน

 ในขณะท่ีน�้าท่าหรือน�้าจืดปริมาณมหาศาลมาเพิ่ม ในฤดูน�้าหลากที่จะมีภาวะน�้าสูงสอง

ทาง ซึ่งนักวิชาการและคนในแผ่นดินด้านใน ไม่เคยเข้าใจว่า เมื่อเข้าเขตอิทธิพลน�้าขึ้นน�้าลงของ

แม่น�้าท้ัง ๕ สายท่ีไหลออกทะเลบริเวณอ่าวก.ไก่ นั้น แม่น�้าแม่กลองส่งอิทธิพลน�้าเค็มที่หนัก

กว่ามุดไปด้านล่าง จนถึงบริเวณสะพานรถไฟที่ตัวเมืองราชบุรี แม่น�้าท่าจีนส่งอิทธิพลน�้าขึ้น-

น�้าลงไปถึงนครชัยศรี แม่น�้าเจ้าพระยาส่งอิทธิพลทวนขึ้นไปถึงชายขอบบางไทร อยุธยา แม่น�้า

บางปะกง ส่งอิทธิพลไปถึงอ�าเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดูภาพน�้าท่วมประกอบ)

 นอกจากนี้ปริมาณน�้าท่าหรือน�้าจืดที่มาเพิ่มอีกเกือบหนึ่งเท่าตัว หลังจากแบ่งเข้าคลอง

ชลประทานฝั่งขวา (คลอง 1R) และฝั่งซ้าย (คลอง 1L) และถูกอิทธิพลน�้าขึ้น-น�้าลงยันไว้ ๑-๒ 

เดือนในฤดูน�้าหลาก ซึ่งน�้าทะเลจะขึ้นมาบวกมากขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยจะเกิดภาวะน�้าสูงสอง

ทางสวนกลับทิศไปมาทุก ๖ ชั่วโมง คนที่ไม่รู้ระบบนิเวศปากแม่น�้า เข้าใจว่าน�้าเมื่อไหลออกปาก

แม่น�้าออกทะเลแล้วจะหายไปนั้นผิดถนัด ขอให้ดูภาพมาตราน�้ากรมอุทกศาสตร์ประกอบ

 ในเขตอิทธิพลน�้าข้ึน-น�้าลง ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า จะกลับทิศทางใหม่ทุก ๖ ชั่วโมง 

คือในช่วงน�้าข้ึน ปากแม่น�้าเปลี่ยนสภาพเป็นต้นน�้า จากปากแม่น�้าเข้ามาในแผ่นดินกลายเป็น

กลางน�้า และท่ีสุดของแรงน�้าขึ้นตามต�าแหน่งที่กล่าวข้างต้น จะกลายเป็นปลายน�้า ครั้นน�้าขึ้น

สุดตัวในชั่วโมงท่ีหกแล้ว น�้าจะกลับทิศทางใหม่เป็นน�้าลง ขอให้พ่อมหาจ�าเริญทั้งหลายท่ีไม่รู้จัก

ภูมินิเวศบ้านเมืองของตัวเอง เพราะไปเรียนมาจากต่างประเทศ จบปริญญาสูง ๆ  จนสามารถ 

“โง่อย่างมีหลักการ” ได้โปรดเข้าใจเสียที 

 ในเขตอิทธิพลน�้าขึ้น-น�้าลง โครงข่ายล�าน�้าแนวนอนจึงส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะโครงข่าย

ล�าน�้าแนวนอนคือ พ้ืนที่แผ่น�้าให้แบนลงในช่วงน�้าข้ึน ซ่ึงคุณพ่อมหาจ�าเริญทั้งหลายก็ไปสร้าง

ประตูระบายน�้าไปปิดล�าน�้าสาขาแนวนอนต่าง ๆ ไว้ และสร้างไว้แคบกว่าตัวล�าน�้ามาก ทั้งไม่

สามารถประสานการเปิดปิดให้สอดคล้อง  
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โง่ไม่เสร็จ

เรียนน้อยฉลำด เรียนมำกโง่

 แล้วกโ็ง่อย่างมหีลกัการต่อไปหนกัขึน้อกี โดยการใช้มาตรการส่ิงก่อสร้าง ท�าพ้ืนทีปิ่ดล้อม

ในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ข้ึนไปอีก ๒.๕๐ เมตร ในลักษณะ “โง่ไม่เสร็จ” โดยเข้าใจว่า

เป็นการเพิ่มความจุแม่น�้าสายหลัก แต่กลับเป็นการปิดล�าน�้าสายรองที่จะเป็นพื้นที่แผ่น�้าแนวนอน

ให้แบนราบลงได้  เมื่อป้องกันน�้าจากล�าน�้าสายหลักไม่ให้เข้าสู่ล�าน�้ากิ่งก้านสาขาด้านใน ก็เป็นการ

ท�าให้พ้ืนที่รับน�้าหายไป แล้วยกน�้าในล�าน�้าสายหลักให้เพิ่มสูงขึ้น

 เมื่อกั้นน�้าจากแม่น�้าไม่ให้เข้าด้านใน พอฝนตกด้านในด้านข้างก็เป็นการก้ันน�้า

ด้านในไม่ให้ออกไปด้านนอกเช่นกัน แล้วก็ปฏิบัติการ “โง่ต่อเน่ือง” โดยไปหาเคร่ืองดันน�้า

ผลักน�้าโดยไม่เคยเข้าใจเลยว่า น�้าทะเลท่ีหนักกว่าขึ้นมาจากทางด้านล่างแล้ว  แล้วก็ใช้น�้ามัน

สูบน�้าให้หมุนวนให้เปลืองเล่น เพราะเห็นน�้าท่าผิวบนไหลลงตลอดเวลา	 โดยไม่เข้าใจว่า

น�้าทะเลที่หนักกว่ามุดสวนมาด้านล่างในช่วงน�้าขึ้น

 เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจชัดเจนข้ึน ในกรณีแม่น�้าเจ้าพระยา สมมติในวันขึ้น-หรือแรม

๑๕ ค�่า น�้าขึ้นท่ีสันดอนปากแม่น�้าเจ้าพระยาเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. อีก ๑๐ นาที ถึง

ป้อมพระจุลจอมเกล้า อีกประมาณ ๑ ช่ัวโมงถึงท่าเรือคลองเตย อีกประมาณ ๑ ชั่วโมง

ถึงกองบัญชาการกองทัพเรือ หน้าพระบรมมหาราชวัง

 ในกรณีแม่น�้าแม่กลอง น�้าข้ึนท่ีสันดอนปากแม่น�้าประมาณ ๑๘.๐๐ น.ในวันเดียวกัน 

อีกประมาณ ๑ ช่ัวโมงถึงปากคลองแม่กลอง อีกประมาณ ๑ ชั่วโมงคร่ึงถึงอ�าเภออัมพวา และ

อีก ๑ ชั่วโมงต่อไปจะถึงอ�าเภอบางคนที และภายในประมาณ ๖ ชั่วโมงน�้าจึงจะขึ้นสุดตัว 

โดยน�้าเค็มที่หนักกว่ามุดไปด้านล่าง ในขณะที่น�้าท่าน�้าจืดที่ผิวบน จะแสดงอาการไหลลงอยู่ 

ระบบนิเวศท้ายน�้ามันประณีตซับซ้อนอย่างน้ี มีแต่ชาวบ้านชายทะเลท้ายน�้าที่เป็น “คน

เรียนน้อยจึงจะฉลาด” และเข้าใจได้ และคนแม่กลองจึงแขวนบานประตูระบายน�้าหมด

ทั้งเมืองไม่เคยปิด เพราะกรมชลประทานรู้จักแต่การบริหารน�้าในแผ่นดินด้านใน แต่ไม่รู ้จัก

ทะเลและพื้นที่ในเขตอิทธิพลน�้าข้ึนน�้าลง  
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ก�าแพงถาวรริมตลิ่งแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นตัวอย่างการปิดล้อมพ้ืนท่ีชุมชน

และเขตเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท�าประมาณ ๒๕ แห่ง ในลุ่มน�้าเจ้าพระยา ตามแผนโครงการเอ ๒ (Module A2)

ภาพถ่ายทางอากาศของเมือง

แม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม) 

แสดงให้เห็นการกระจายน�้า

ออกข้าง จากแม่น�้า สู ่คลอง 

คลองซอย ล�าประโดง และ

ร่องสวน คือ “ท�าน�้าให้แบน” 
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คดคือแบนและไหลช้ำ

เมืองคนฉลำด และทำงเลือกอื่น

 พ้ืนที่ราบกว้างใหญ่ของลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่าง ที่สายน�้าแสดงอาการไหลคดเคี้ยว

คือสายน�้าก�าลังบอกว่าสภาพพ้ืนที่มันแบนราบ ย่ิงคดเท่าไรย่ิงแบนเท่าน้ัน และ แบน คือ

ไหลช้าและตกตะกอนมาก

 การคิดแบบแข็ง ๆ  ทื่อ ๆ  ว่า หากสร้างทางน�้าแนวด่ิงมาก ๆ  แล้วน�้าจะไหลออกทะเล

ได้เร็วขึ้น เป็นความคิดไร้เดียงสา สายน�้าท่ีแหย่ตรงออกไปชายฝั่งนั้นเรียกหาน�้าทะเลให้ขึ้น

ไปนอนรอในช่วงน�้าข้ึน โครงข่ายน�้าแนวนอนจ�าเป็นต้องมีเพื่อแผ่น�้าออกสองข้างล�าน�้าได้

ไปอาศัย นั่นแหละคือค�าเฉลยว่า น�้าต้องมีที่อยู่ ต้องมีที่ไปอย่างไร ในเขตอิทธิพลน�้าข้ึน-

น�้าลง ไม่ใช่เอาประตูระบายน�้าไปบีบไปกั้นที่ไปของน�้า แล้ว ๖ ชั่วโมงน�้าก็ลง ก็ต้องแขวนบาน

ให้สอดคล้องกับเวลาและระยะทาง ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าชุมชนไม่มีส่วนร่วมหรือไม่เข้าใจ 

เพราะน�้าจะไหลกลับทิศทางทุก ๖ ช่ัวโมงท่ีกล่าวแล้ว 

 ท่ีเมืองแม่กลองนี้เราแขวนบานประตูระบายน�้าหมดทั้งเมือง ให้น�้าไหลข้ึน-ลงเสรี

เพราะเราชอบกินปลาทู จึงเป็นคนฉลาดอย่างนี้ และน�้าจะท่วมเราสัก ๑ ชั่วโมงตอนน�้าขึ้นสุดตัว

ในหน้าน�้าเช้าใหญ่แบบท่วมร�าคาญแล้วก็ลงไป ไม่ท่วมแช่ขัง เพราะน�้าเป็นเพศหญิง ไม่มีประโยชน์

ที่จะต่อสู้เอาชนะ

 แนวทางที่ถูกคือ แก้ถนน สะพาน แก้ประตูระบายน�้าให้กว้างเท่าล�าน�้านั้น ๆ สะสาง

ล�าน�้าท่ีมีอยู่เดิม ไม่ใช่ไปสร้างล�าน�้าใหม่ เดี๋ยวบอกไม่หมดก็จะไปท�าอะไรผิด ๆ ต่อไปอีก น�้า

ทะเลจะขึ้นช้าไปวันละ ๔๘ นาทีตามเวลาข้ึนของดวงจันทร์ ถ้าไม่มีลมหรือพายุเข้ามาเกี่ยว ถ้า

มีลมแรงทิศทางการพัดนั้นพัดเข้าหาอ่าว หรือพัดขวางอ่าว ก็จะมีผลให้น�้าขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงด้วย

 อยากรู้รายละเอียดกว่าน้ีก็ไปหาหนังสือ “ฅนแม่กลอง” ไปอ่านเพ่ิมเติม เขียนโดย 

สว.สมุทรสงคราม นี่แหละ แต่ไม่ได้มีขายท่ัวไป ใครมีบุญก็ได้อ่าน ใครยังมีเวรมีกรรมอยู่ก็ไม่ได้

อ่าน เพราะสินค้าเชิงวัฒนธรรมแบบน้ีขายแบบหยิ่ง ๆ เหมือนสินค้าอื่น ๆ ของเมืองแม่กลอง 

เช่น น�้าตาลมะพร้าว ดอกเกลือ เกลือสมุทร ส้มโอขาวใหญ่ไร้เม็ด ลิ้นจี่ กะปิคลองโคน น�้าปลา 

ปลาน่ึง ปลาเค็ม ปลาสลิด หอยดอง กุ้งแม่น�้า น�้ามะนาวดอง คนไม่รู้จักของดี ไม่รู้จักวัฒนธรรม

อาหารแบบผู้ดีรัตนโกสินทร์ ก็ไม่ได้กินของดี

 เราก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร เพราะเราเป็นจังหวัดเล็กที่สุดในประเทศไทยของดีมีจ�ากัด 

เราก็ได้แต่ปลงอนิจจังว่าไม่รู้ว่าท�าบุญอะไรมาจึงได้มามีชีวิตอยู่ในเมืองแม่กลองนี้ ถึงแม้จะ

ร�าคาญพวกงมงายหาเงินทองไม่รู้จักพอเพียง พอใจอะไรง่าย ๆ  บ้าง แต่ก็ไม่ถือสาแน่นหน้าอก

อะไร คนแม่กลองพอใจให้ธรรมชาติร�่ารวย จะได้มีอาหารดี ๆ  อยู่รอบตัวเรา เพียงแต่ร�าคาญ

พวกไม่ค่อยฉลาดแต่ขยันเลยมาท�าให้เราเดือดร้อน
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 เช่น เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เพราะกลัวน�้าจะท่วมเหมือนปี ๒๕๕๔ จึงมีการสั่ง

ให้ระบายน�้าในเขื่อนล่วงหน้าทุกเขื่อน น�้าจืดลงมาผิดฤดูกาล หอยตายหมดทั้งอ่าว ตั้งแต่

เขตแดนสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี น�้าในอ่าว ก.ไก่ จืดจนความเค็มเหลือศูนย์ หอยตาย

หมดท้ังอ่าวตั้งแต่เขตติดต่อสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม ต่อลงไปถึงบางตะบูน เพชรบุรี ตาย

ล้างบางลึกลงไปถึง ๒.๕๐ เมตรในดิน เมื่อมีการระบายน�้าเกินจากความจุแม่น�้าแม่กลอง 

๑,๒๐๐ ลบ.ม./วินาที เป็น ๑,๒๗๐ ลบ.ม./วินาที เท่านั้น (ยังไม่ต้องพูดถึงแผนงานโครงการ

ตามโมดุลเอ ๕ (Module A5) ที่จะต้องรองรับน�้าเพิ่มขึ้นอีกเกือบหนึ่งเท่าตัว) นาเกลือก็

กระทบด้วย  เพราะน�้าจืดนานเลยฤดูกาล ในขณะที่ปลาทูก็ต้องถอยร่นหนีห่างจากอ่าวด้านใน

ประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งทั้งหมดต้องรับผลกระทบ  เต็ม ๆ  เพราะใช้เครื่องมือขนาดเล็ก เคลื่อนที่

ได้ไม่ไกล และไม่มีการดูแลเยียวยาอย่างใดทั้งสิ้น แล้วยังจะคิดย้ายน�้าผันน�้ามาใส่เราอีก

 นอกจากนี้มีต�าบลชายทะเลของเรา คือ ต.คลองโคน แหลมใหญ่ บางจะเกร็ง บางแก้ว 

ยังเป็นพื้นท่ีชุ่มน�้าท่ีมีความส�าคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) ล�าดับที่ ๑๐๙๙ เรียกว่า พื้นที่

ชุ่มน�้าดอนหอยหลอด เพราะมีระบบนิเวศส�าคัญโดดเด่นเฉพาะในระดับนานาชาติ

 แล้วตามโครงการขุดแม่น�้าแม่กลองระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร จากเจ็ดเสมียนถึงปากคลอง

แควอ้อม ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเอาตะกอนทรายท้องน�้าปนอยู่ไปทิ้งที่ไหน ก็เกิดคิดพิสดารจะเอา

ตะกอนนี้ ๔๐% มาผสมน�้า ๖๐% เอามาพ่นใส่ป่าชายเลนของเรา โดยท�าเขื่อนกั้นห่างฝั่ง ๕๐๐ 

เมตร เป็นท่ีเก็บตะกอนท้องน�้าที่จะขุดนี้ ป่าชายเลนต้องอยู่กับเลน เอาทรายเอาตะกอนหนักมา

พ่นใส่ก็จะไล่เลนออกไป แทนที่จะได้ป่าเพิ่ม ป่าเดิมก็จะตายไปด้วย

 ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน�้ากร่อยปากแม่น�้า บวกกับระบบนิเวศป่าชายเลนที่อยู่

อาศัยหลบภัยของสัตว์น�้าวัยอ่อนในบริเวณทะเลตม หาดเลน แพลงก์ตอน เคย กุ้ง หอย ปู 

ปลา ที่กินกันเป็นห่วงโซ่อาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญ

ระดับนานาชาติล�าดับที่ ๑๐๙๙ (พื้นที่ชุ่มน�้านานาชาติดอยหอยหลอด) ก็จะถูกท�าลายไป

 งานเทศกาลกินปลาทูครั้งที่ ๑๖ ตอน : ชักแม่น�้าทั้งห้า จึงมุ่งหมายที่จะเติมเต็มข้อมูล

ความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศวัฒนธรรมอาหาร ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญในแก่นอารยธรรมไทยที่

ก�าลังถูกคุกคาม ผมเคยเขียนบทความ “แพ้ภัยตัวเอง” เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อใช้ประกอบการ

จัดสัมมนา ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วุฒิสภา ก่อนเกิดมหา-

อุทกภัย ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๒ ปี พอดีว่า

 “และเพราะเราทราบดีว่า ระบบนิเวศมีความประณีตซับซ้อนใหญ่หลวง การพัฒนา

ที่ด�าเนินการตามแผนมากว่า ๔๐ ปี ได้เข้าไปแตะต้องดัดแปลง ท�าให้กลไกของธรรมชาติ

เสียสมดุลไป ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 

 การแก้ไขปัญหาโดยส่งกุญแจปากตายอันเดียว ใส่มือนักการเมืองผู้กุมอ�านาจบริหาร

เข้าไปในจักรกลอันประณีต สลับซับซ้อนของธรรมชาติ มันเกินขีดความสามารถ และจะ

ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างประมาณไม่ได้”
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 แล้วส่ิงท่ีผมได้เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒  ก็มาเป็นความจริงในปี พ.ศ.๒๕๕๔ แต่ด้วย

การใช้ธุรกิจการเมืองประกอบกับเทคนิคการตลาด ในการเปลี่ยนประเด็นเพื่อให้ผู้คนประชาชน

ลืมความรับผิดชอบ ในความล้มเหลวของรัฐบาล ก็รีบจัดต้ังคณะกรรมการยกร่างแผนแม่บท

(กยน.) และแผนงานโครงการ (กบอ.) เพื่อให้คนงมงายมึนงงอยู่กับการก่อหนี้ ๓.๕ แสนล้าน

ด้วยชุดโครงการต่าง ๆ

	 นี่คือเทคนิคในท�านองเดียวกับครั้งท่ีทหารอเมริกันถูกระเบิดพลีชีพตาย	 ในสงคราม

กลางเมืองในเลบานอนประมาณ	 ๓๐๐	 คน	 วันถัดมาประธานาธิบดีเรแกน	 ก็ส่งทหารบุก

เกรนาดาในอีกทวีปหนึ่งเพื่อเปลี่ยนประเด็นข่าว

 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วยการก่อหนี้นอกงบประมาณ ๓.๕ แสนล้านบาท ซึ่งจะ

ท�าให้การตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติท�าได้ยากกว่าการใช้งบประมาณปกติ จึงเต็มไปด้วย

เสียงคัดค้านติติง และต้องไปจบที่ศาลปกครองกลาง (ศาลปกครองมี ๒ ศาล คือศาลปกครอง

กลาง และศาลปกครองสูงสุด) ซึ่งได้วินิจฉัยให้รัฐบาลไปด�าเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของแผนแม่บท ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๗ วรรค ๒ และไปด�าเนินการให้มีการ

ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นแผนโครงการตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรค ๒ เพราะเป็น

โครงการขนาดใหญ่ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน คุณภาพชีวิต ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการใช้เงินกู้จ�านวนมหาศาล ที่อาจกลายเป็นการต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า 

ซึ่งมิใช่แม่น�้าที่มีน�้า แต่เป็นแม่น�้าว่างเปล่าราคา ๑.๕ แสนล้านบาทเศษ ตากแดดตากลมรอ

ว่าเม่ือใดน�้าในแม่น�้าปิงก่อนเข้านครสวรรค์ล้นเกิน จึงจะปล่อยน�้าเข้ามาใส่แม่น�้าแม่กลอง ซ่ึง

เป็นแม่น�้าที่มีคุณน�้าดีท่ีสุดในแม่น�้าห้าสายท่ีกล่าวแล้วในปัจจุบันนี้

	 พ่ีน้องประชาชนตลอดลุ่มน�้าใหม่	 และลุ่มน�้าแม่กลองบัดนี้	 ถึงเวลาที่พวกเราทั้งหลาย

จะต้องไปใช้สิทธิอันชอบด้วยธรรม	 ท่ีกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้

บัญญัติรับรองไว้	โดยรัฐไม่อาจขัดขวางสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	สิทธิได้รับค�าช้ีแจง

เหตุผล	 สิทธิการมีส่วนร่วม	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	 สิทธิชุมชน	 (มาตรา	๕๖,	๕๗,	๕๘,	

๖๖,	๖๗)	และตามค�าวินิจฉัยของศาล

 เมื่อเรามีสิทธิท่ีกล่าวแล้ว เราก็มีหน้าที่ไปใช้สิทธินั้นในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผน

แม่บท และแผนโครงการท่ีอาจมีผลกระทบต่อตัวเรา เพ่ือน�าความคิดเห็นพร้อมเหตุผลและ

ทางเลือกอ่ืนไปวางต่อท่ีประชุม ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

“นี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของเราคนแม่กลอง
และคนทั้งลุ่มแม่น�้า”
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๑  ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ คือ ๑) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี , ๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวาง

   ระบบบริหารจัดการน�้า (กยน.) , ๓) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการน�้าและอุทกภัยแห่งชาติ

   (กบอช.) , ๔) คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.)
๒  มาตรา ๕๗ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

   การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎ

   ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส�าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มี  กระบวนการรับฟังความคิดเห็น

   ของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนด�าเนินการ”
๓  มาตรา ๖๗ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

   ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท�ามิได้

   เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน

   และจัดให้มี กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้

   องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน

   อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น

   ประกอบก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว”
๔  ส่วนแรกกล่าวถึงการให้น�า “แผนแม่บทการบริหารจัดการน�้า” ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

   อย่างทั่วถึง
๕  ส่วนที่สองกล่าวถึงการให้น�า “แผนโครงการในแต่ละแผนงาน” (แต่ละโมดูล) ไปศึกษาและรับฟังความ

   คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการจ้างออกแบบและก่อสร้าง

 จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๗

วรรคสอง๒ และมาตร ๖๗ วรรคสอง๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช-

อาณาจักรไทย ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ ด้วยการน�าแผนแม่บทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าไปด�าเนินการจัดให้มีกระบวนการรับ

ฟังความคดิเหน็ของประชาชนอย่างท่ัวถึง  ตามเจตนารมณ์ของส่วนที่

๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน๔ และด�าเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใดให้มีการศึกษาและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามเจตนารมณ์ของส่วนท่ี ๑๒ 

สิทธิชุมชน ซึ่งอยู่ในหมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ก่อนที่จะด�าเนินการจ้าง

ออกแบบและก่อสร้างในแต่ละแผนงาน (Module)๕ ค�าขออื่น

นอกจากนี้ให้ยก

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

สรุป ค�ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง

คดีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ วงเงิน ๓.๕ แสนล้ำนบำท
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ความหลากหลายของอาชีพประมงพื้นบ้านบริเวณปากแม่น�้าแม่กลอง  ต้ังแต่คลอง ป่าชายเลน สันดอน 

(ดอนหอยหลอด) ไปจนถึงโป๊ะจับปลาทู ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๘ กม.
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บรรณำนุกรม

คติสยาม โดย น ณ ปากน�้า ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ

สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช จากหนังสือ ‘ลักษณะไทย’

อโศกาวทาน โดย ส. ศิวรักษ์ ส�านักพิมพ์เคล็ดไทย

ฅนแม่กลอง โดย สุรจิต ชิรเวทย์

มองอนาคตการจัดการน�้าประเทศไทย (ถ้ามี) โดย สุรจิต ชิรเวทย์

แพ้ภัยตัวเอง โดย สุรจิต ชิรเวทย์

โครงการเพือ่ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยากรน�า้อย่างยัง่ยนื และระบบ

 แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดย คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย 

 (กบอ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี

แผนแม่บทการบริหารจัดการน�้า โดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ

 ทรัพยากรน�้า (กยน.) 

ระบบนิเวศสามน�้า ท�าให้เกิดทรัพยากรที่หลากหลาย คนแม่กลอง (สมุทรสงคราม) จึงมีอาชีพ

หลากหลายตั้งแต่บริเวณน�้าจืด น�้ากร่อย ไปจนถึงน�้าเค็ม

สิ่งเหล่านี้ท�าให้คนแม่กลอง มีความรู้ภูมิปัญญามหาศาลเกี่ยวกับระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบน�้า
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คนแม ่กลอง (สมุทรสงคราม) เคย

ต่อสู้ร่วมกันมาแล้วหลายครั้ง โดยใช้

องค์ความรู้และข้อมูล ได้แก่ คัดค้าน

การขนส่งน�้ามันเตาทางเรือจากปาก

แม่น�้าแม่กลองไปโรงไฟฟ้าราชบุรี 

(๒๕๔๓), คัดค้านการก่อสร้างโรงงาน

ฆ ่าและช�าแหละสุกร ที่  ต.ยี่สาร 

(๒๕๔๔), คัดค้านโครงการเส้นทางลัด

สู ่ภาคใต ้  โครงการแหลมผักเบี้ ย 

(๒๕๔๗-๒๕๔๘), คัดค้านโครงการ

ป ้ อ ง กั น น�้ า เ ค็ ม พื้ น ท่ี เ พ า ะ ป ลู ก 

จ .สมุทรสงคราม -จ .สมุทรสาคร 

(๒๕๔๘) และ คัดค้านการก่อตั้งโรง

ไฟฟ้าถ่านหิน (๒๕๕๐)

และเมื่อ “แม่น�้าสายใหม่” ก�าลังจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่แม่น�้าแม่กลอง เรา “คนแม่กลอง” 

(สมุทรสงคราม) จึงออกมาร่วมกันอีกครั้ง

จับตาแม่น�้าสายใหม่
อ ย ่ า ท� า ร ้ า ย ส า ย น�้ า แ ม ่ ก ล อ ง





“นี่คือหน้าที่และความ
รับผิดชอบ

ของเราคนแม่กลอง
และคนทั้งลุ่มแม่น้ำา

”

จับตาแม่น้ำาสายใหม่
อ ย่ า ทำ า ร้ า ย ส า ย น้ำ า แ ม่ ก ล อ ง

www.facebook.com/จับตาแม่น้ำาใหม่ อย่าทำาร้ายสายน้ำาแม่กลอง
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