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คําประกาศคนจน
เมื่อขอตกลงถูกละเมิด ปญหาไมไดรับการแกไข รัฐบาลทําไดแคหักหลังชาวปากมูน
นี่คือคําประกาศความจริง ที่สั่งสมมาจากการเรียกรองเพื่อความเปนธรรม พวกขาพเจาผูไ ดรับ
ผลกระทบจากเขื่อนปากมูลมาเปนเวลากวา ๒ ทศวรรษ ตลอดเวลาที่ผานมาพวกเราไดใชความพยายามใน
การนําเสนอความจริง ความจริงอันเปนวิถีชีวิตของคนลุมน้ํามูนที่พึ่งพาแมนา้ํ มูนอยางสมดุล ตราบจนกระทั่ง
มีการสรางเขื่อนปากมูลไดมาทําลายวิถี อันเปนชีวิตของพวกเราจนลมสลายลง ชาวบานในพืน้ ที่ ๓ อําเภอ
กวา ๖,๐๐๐ ครอบครัว ตองประสบชะตากรรมการพลัดพราก ความสูญเสียที่เกิดจากน้ํามือของรัฐ ที่อางวา
การพัฒนา การพัฒนาที่จะนํามาซึ่งความเจริญ การกินดีอยูดีมาสูคนลุมน้ํามูน แตความจริงไมใช เพราะมัน
คือการทําลายลาง
ณ ลานกวางที่แผดรอน ตอหนาหมุดทองเหลือง หมุดที่จารึกการประกาศการเปลีย่ นแปลงประเทศ
ไทยของคณะราษฎร รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในอาณาบริเวณแหงนี้ โปรดจงเปนสักขีพยาน
พวกเรา ผูไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา และนโยบายการพัฒนา การพัฒนาที่ไมเปนธรรม
การพัฒนาที่ไปแยงยื้อทรัพยากรธรรมชาติอันเปนของเราและบรรพบุรุษของพวกเราไป เขื่อนปากมูล คือ
รูปธรรมของการทําลายลางทรัพยากรธรรมชาติอยางรุนแรง
ณ พื้นที่แหงประวัติศาสตรนี้ เปนประจักษพยานดวยวา นับตั้งแตป ๒๕๓๔ ที่กําลังมีการกอสราง
เขื่อนปากมูล ครั้งนั้นพวกเราไดพร่ําบอกแกพวกทานผูมอี ํานาจทั้งหลายวา กรุณาไดพิจารณาขอเท็จจริงอยาง
รอบดานดวย เพราะชาวบานมีชีวิตอยูไ ดดวยการอาศัยทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติ เราบอกทานวาแมนา้ํ
มูนเปนแหลงดํารงชีวิตของพวกเรา ผืนดินริมตลิ่งอันเปนดินตะกอนแมน้ํามีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับ
การทําการเกษตร พรรณไมที่มีมากมายหลายชนิด เราไดใชเปนสมุนไพรในการรักษาโรค เห็ดหลายชนิด เรา
ไดใชเปนอาหารและขายเปนรายไดใหครอบครัว รวมทั้งพื้นดินที่พวกทานเอาไปเปนอางเก็บน้ํายังเปนแหลง
ที่อยูอาศัยของสัตวปาและ สัตวปก รวมทั้งยังเปนพื้นที่เลี้ยง วัว ควาย ของพวกเราอีกดวย แกงตาง ๆ ตาม
ลําน้ํา แกงเหลานั้น เปนทีอ่ าศัย หากิน และแพรขยายพันธของปลาน้ําจืดที่มีอยูมากกวา ๒๖๕ ชนิด สิ่ง
เหลานี้หายไปพรอมกับการเก็บกักน้ําของเขื่อนปากมูล
พวกทานรูไหมวา ทุกครั้งที่พวกเรามองดูน้ําในลําน้ํามูน เราไดยินเสียงร่ําไห คร่ําครวญของวิญญาณ
บรรพบุรุษของเรา พวกเขาร่ําไห ตัดพอ ตอวา ตอพวกเราที่เปนลูกหลาน วา พวกเราทําไมเย็นชา ไมปกปอง
วิถีชีวิต ไมปกปองอาชีพ อาชีพที่จะดํารงไวซึ่งเผาพันธุแ ละวัฒนธรรมการหาปลาทีค่ วรจะสืบทอดตอ พวกเรา
เราตองกมหนาเก็บงําความขมขื่น เราขลาดเขลาเกินกวาที่จะเงยหนามองผืนแผนน้าํ พวกเรากลัวคําถามจาก
แมน้ํามูน จากวิญญาณบรรพบุรุษ ที่สําคัญพวกเรากลัวคําถามของจิตสํานึก ตอจิตวิญญาณของความเปน
มนุษย เราจึงปลอยใหความขมขื่นนี้ ซึมซับลงสูกนบึ้งแหงจิตวิญญาณ แลวแปรเปลี่ยนเปนพลังแหงความการ
ตอสู เราทําไดแคความพยายาม แมความพยายามนี้จะยังไมบรรลุ เราจะพยายามตอไป
ตอหมุดประวัติศาสตร และสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ นบริเวณนี้ ขาพเจาผูเดือดรอนจากการสรางเขื่อนปากมูล
พวกเราขอตั้งจิตปฏิญาณวา ในสายใยแหงมวลสรรพชีวิตในโลกนี้ มนุษยมิใชเจาของสรรพสิ่ง แตมนุษยเปน
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ตอเขื่อนปากมูล และนักสรางเขื่อนทั้งหลาย พวกเราขอบอกตอพวกทานทั้งหลายวา พวกเราสัง่ สอน
ลูกหลานของพวกเราวา แมน้ํามูนคือแหลงอาหาร แหลงรายได อันหมายถึงชีวิตของพวกเรา เราสอนให
ลูกหลานของเรารัก และบูชาแมน้ํามูนเสมือนหนึ่งแมผใู หกําเนิด เสมือนแมผใู หชีวิตแกเขา เราสอนให
ลูกหลานของพวกเรานําอัฐิ และเถาถานของเราเมื่อสิ้นชีวิต โปรยลงสูแมน้ํามูน เผือ่ ใหเราจะไดทักทายกันใน
ทุกครั้งที่ลูกหลานของเราลงหาปลา
เราขอบอกใหพวกทานทั้งหลายไดโปรดสัง่ สอนบุตรหลานของทาน ใหสํานึกและหวงแหนที่ฝงเถา
ถานบรรพบุรษุ ของพวกเขา เชนเดียวกับที่พวกเราสั่งสอนบุตรหลานของพวกเราดวย เผื่อบุตรหลานของพวก
ทานจะไดตระหนักและยุติ ละ เลิก การกระทําดังเชนพวกทานนักสรางเขื่อนไดกระทําไวแกพวกเรา
พวกเรามิอาจรองขอใหพวกทานนักสรางเขื่อนทั้งหลายไดกรุณาปลดปลอย หรือคืนวิถีชีวิตใหแก
พวกเราได แตพวกเราขอบอกแกพวกทานนักสรางเขื่อนทั้งหลายไดทราบวา เราจําเปนตองปกปองและทวง
คืนแมนา้ํ มูน แมน้ํามูนอันเปนที่กลบเถาถานบรรพบุรษุ ของพวกเรา เยี่ยงทานและบุตรหลานของพวกทานพึง
กระทําในการปกปองเถาถานบรรพบุรุษของพวกทาน
๒๐ ป ที่ผานมา เราเหนื่อย เราลําบาก ในการตอสูและการทําความจริงใหปรากฏ และทายสุดพวก
เราก็ประสบความสําเร็จ เมื่อคณะกรรมการที่รัฐบาลแตงตั้งขึ้นไดมีขอ สรุปชัดเจนมากวา ใหมีการเปดประตู
เขื่อนอยางถาวร และการเยียวยาเพื่อฟนฟูชีวิตชาวบานที่ลมสลายมาตั้งแตเขื่อนปากมูลเปดใชงาน เราดีใจ
เรามีความหวังวาวิถีชีวิตเราจะกลับคืนมา
๘ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ ไมตัดสินใจ โดยใหไปศึกษาขอมูลอีก ๔๕ วัน อันเปนการซื้อ
เวลา ซื้อเวลาโดยไมมีเหตุผล และความชอบธรรมใด อันเปนการหักหลังคนปากมูน
ตอการตัดสินใจของรัฐบาลดังกลาว เรามิอาจยอมรับความไรเหตุผลของรัฐบาลชุดนี้ได เราขอ
ประกาศยุติการรวมมือใด ๆ กับรัฐบาลชุดนี้อีกตอไป และขอเรียกรองใหภาคสวนตาง ๆ ในสังคมไดรวมกัน
ยุติความรวมมือกับรัฐบาลที่อํามหิตนีด้ วย เราขอวิงวอน
ตอหมุดทองเหลือง และสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ นอาณาบริเวณนี้ ไดโปรดเปนพยานดวยวา วันนี้ในการกระทํา
และความมุงมัน่ ของพวกเราดวยวา เราจะทวงคืนแมนา้ํ มูน ทวงคืนวิถีชีวิตของพวกเรา เราขอยืนยันวา เราจะ
ดําเนินวิธีการตามครรลองแหงแนวทาง แหงสันติ
ขาฯ แดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไดโปรดเปนพยาน และดลบันดาลอํานวยชัยชนะในการทวงคืนแมน้ํา
มูน ใหแกพวกขาพเจาดวย เพื่อใหพวกเราไดกลาสูห นาตอวิญญาณบรรพบุรุษของพวกเรา และวิญญาณ
บรรพบุรุษของพวกขาพเจาจะไดเลิกคร่ําครวญ ร่ําไหเสียที พวกขาพเจาทั้งของตั้งจิตปฏิญาณ ปฏิบัติการการ
กูคืนแมนา้ํ มูนใหจงได
ประชาชนจงเจริญ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.)
๙ มีนาคม ๒๕๕๔

People Movement for a Just Society(Pmove) 463/1 Ramkamhaeng 39 Wangtonglang Bkk Tel: 02-7186472 E-mail: landreform@hotmail.com

