แถลงการณ์ เครื อข่ายประชาชนในลุม่ น ้าภาคเหนือและภาคอีสาน
“จะจัดการนา้ ประเทศไทยต้ อง ปลอดนักการเมืองขยะ”
ตามที่นาย ปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้เป็ นถึงรองนายกรัฐมนตรี ของประเทศ ได้ ให้ สมั ภาษณ์ เมื่อ 12
พ.ค.56 ดังที่เป็ นข่าวตามสื่อต่างๆ ว่าประชาชนที่จะมาแสดงออกความคิดเห็นในช่วงการประชุมระดับผู้นา
ด้ านน ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เชียงใหม่นนเป็
ั ้ น “พวกขยะ” เครื อข่ายประชาชนในลุม่ น ้าต่างๆทัง้
ภาคเหนือและภาคอีสาน รวมทังเครื
้ อข่ายประชาชนด้ านอื่นๆ อันประกอบด้ วยชุมชนท้ องถิ่น กลุม่ องค์กร
และเครื อข่ายต่างๆตามรายชื่อแนบท้ าย ฟั งแล้ วรู้สึกหดหู่อย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทยที่มี
“นักการเมืองขยะ” อย่างนี ้บริหารประเทศ นักการเมืองที่ดถู กู ประชาชนอย่างนี ้จึงไม่ตา่ งอะไรไปจากเศษ
ขยะทางสังคม เรารู้สึกตกใจอย่างยิ่งที่ร้ ูว่ามีความคิดอย่างนี ้อยูใ่ นหัวสมองของผู้ทาหน้ าที่นาพา
ประเทศชาติ เพราะเราคิดอยู่เสมอว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมานี ้ได้ ยกระดับสังคมและ
การเมืองไทยพัฒนาให้ เป็ นประชาธิปไตยมากขึ ้น “ความคิดขยะ” เช่นนี ้น่าจะหมดไปจากสังคมไทยแล้ ว
กรณีการประชุมระดับผู้นาด้ านน ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Water Summit) ที่
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม ภายใต้ หวั ข้ อ "ความมั่นคงด้ านนา้ : ภาวะผู้นาและ
พันธะผูกพัน" โดยมีเป้าหมายให้ ผ้ นู าของแต่ละประเทศมาพบปะกันเพื่อส่งเสริมการเจรจา และสร้ าง
ความร่วมมือในภูมิภาคนัน้ ทางภาคประชาชนรู้สกึ ดีใจที่ผ้ นู าเห็นความสาคัญต่อการจัดการน ้า เพราะ
ความสูญเสียมหาศาลจากเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ได้ แลกมาด้ วยข้ อสรุปอันมีคา่ อย่าง
หนึง่ ของสังคมว่า “รัฐหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ แต่จะต้ องมาจากการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและการสร้ างความร่วมมือในทุกภาคส่วน”
แต่พฤติกรรมของนักการเมืองที่เป็ นผู้นาในการจัดการน ้าของประเทศไทยเช่นนี ้ ชี ้ให้ เห็นถึงความ
ล้ มเหลวอย่างชัดเจนของการจัดการน ้าที่ผา่ นมาและที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้มันยังชี ้ให้ เห็นถึงต้ น
ตอของปั ญหาว่าอยูท่ ี่ผ้ นู า คาพูดที่ออกมาแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงการขาดภาวะของผู้ที่จะนาใครๆได้
นอกจากดูถกู แล้ วยังมีการข่มขูป่ ระชาชนไม่ให้ ออกมาแสดงความคิดเห็นหากออกมาจะจับขังคุกให้ หมด
ที่สาคัญไปกว่านันยั
้ งมีพฤติกรรมลบหลู่เหยียบย่าสิ่งเคารพบูชาของคนล้ านนาโดยการจะแสดงละครเป็ น
พญามังรายท้ ารบกับเทวดาที่เวียงกุมกาม ทังยั
้ งขัดต่อภูมิปัญญาและจารี ตประเพณีเพราะแม้ แต่ “ผี”
ประจาเหมืองฝายและแม่น ้า ชาวบ้ านก็ยงั กราบไหว้ และเลี ้ยงผีฝายอยูเ่ ป็ นประจา
นอกจากนี ้เครื อข่ายภาคประชาชนต่างๆประหลาดใจเป็ นอย่างมากที่เห็นผู้นาในรัฐบาลหลายคน
ออกมาให้ ขา่ วอย่างใหญ่โตว่าจะมีการมาประท้ วงในช่วงการประชุมดังกล่าว ทังที
้ ่ตารวจสันติบาลและ
ตารวจท้ องที่ในพื ้นที่ตา่ งๆที่ลงหาข่าวกันอย่างมากมายอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อนในช่วงนี ้ ต่างได้ รับคาตอบที่
1

ชัดเจนตรงกันว่าพวกเราไม่ได้ มีแผนที่จะทาการประท้ วงใดๆ ไม่ร้ ูว่านี่เป็ นการเต้ าข่าวเพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการ
ผลาญเงินงบประมาณประเทศร้ อยกว่าล้ านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการประชุมครัง้ นี ้หรื อเปล่า
ดังนัน้ เครือข่ ายประชาชนในลุ่มนา้ ภาคเหนือและภาคอีสานตามรายชื่อลงนามแนบท้ าย
ขอเรียกร้ องให้ นายปลอดประสพ 1) ออกมาขอโทษต่ อประชาชนโดยเร็ว 2) ลาออกจากการ
เป็ นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนา้ และอุทกภัย (กบอ.)ทันที เพราะพฤติกรรมลุแก่
อานาจเช่ นนีเ้ ป็ นอันตรายร้ ายแรงต่ อการจัดการนา้ ของบ้ านเมือง และ 3) หยุดการแสดงละคร
เป็ นพญามังราย อันเป็ นการลบหลู่ส่ ิงศักดิ์สิทธิ์ของคนล้ านนาโดยเด็ดขาด
เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์
เครือข่ ายประชาชนในลุ่มนา้ ภาคเหนือและภาคอีสาน
15 พฤษภาคม 2556
รายชื่อผู้ลงนามแถลงการณ์
1. สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต
2. เครื อข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุม่ น ้าโขง-ล้ านนา
3. เครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุม่ น ้าโขง
4. เครื อข่ายลุม่ น ้าภาคเหนือ
5. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.)
6. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
7. เครื อข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้
่
อมภาคอีสาน
8. ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน (ศสส.)
9. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมแม่น ้าโขง
10. กลุม่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมอุดรธานี
11. คณะกรรมการชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kv.จ.อุดรธานี
12. กลุม่ อนุรักษ์และฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าลาพะเนียง
13. กลุม่ อนุรักษ์ แม่น ้าโขง อ.ปากชม จ.เลย
14. กลุม่ ชาวบ้ านในพื ้นที่ลมุ่ น ้าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
15. มูลนิธิฮกั เมืองแจ่ม
16. เครื อข่าย 19 เครื อข่ายลุม่ น ้าแม่แจ่ม
17. สถาบันอ้ อพญา
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18. คณะกรรมการคัดค้ านเขื่อน ต.สะเอียบ จ.แพร่
19. กลุม่ คัดค้ านเขื่อนโป่ งอาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
20. กลุม่ ชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน ต.ออบขาน จ.เชียงใหม่
21. กลุม่ ชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน หมูบ่ ้ านแม่ขนินใต้ ต.บ่อหลวง อ.สันป่ า
ตอง จ.เชียงใหม่
22. เครื อข่ายประชาชนลุม่ น ้าอิง จ.พะเยา และ เชียงใหม่
23. เครื อข่ายอนุรักษ์ลมุ่ น ้าชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
24. สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล
25. สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)
26. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
27. เครื อข่ายสลัม 4 ภาค
28. เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)
29. เครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
30. เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)
31. เครื อข่ายเกษตรพันธสัญญา
32. เครื อข่ายสิทธิสถานะบุคคล
33. กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
34. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
35. กลุม่ ตะกอนยม ต.สะเอียบ จ.แพร่
36. โครงการเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์และฟื น้ ฟูพื ้นที่ชมุ่ น ้าแก่งละว้ า
37. เครื อข่ายอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูแก่งละว้ า จ.ขอนแก่น
38. กลุม่ พิทกั ษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุม่ น ้าชีตอนล่าง
39. กลุม่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโคกหินขาว
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