แถลงการณ์ สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล(ฉบับพิเศษ)

๑๓ นายก ๑๖ รัฐบาล ๔๕ มติ ครม.
“รัฐบาลไม่ กล้า แก้ปัญหาจึงไม่ ยุติธรรม”
นับตั้งแต่เขื่อนปากมูลได้ก่อสร้างและเปิ ดใช้งานมาจนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลากว่า ๒๔ ปี ตลอดช่วงเวลาที่
ผ่านมา การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นธรรมจากรัฐบาลไม่เคยเกิดกับคนปากมูน ความทุกข์ยากอันเป็ นผลจากเขื่อน
นับวันรุ นแรงขึ้น ซึ่งพวกเราผูเ้ ดือดร้อนก็ได้เรี ยกร้องความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีอานาจ มาอย่างต่อเนื่ อง
พวกเรา คนหาปลาแห่งปากมูน เราเชื่ อฟังรัฐบาลมาตลอด และพวกเราถูกพวกท่านหลอกมาตลอด เช่นกัน
ท่านผูน้ าหลายท่านได้สญ
ั ญา ได้แสร้งทาเป็ นจริ งใจ แต่สุดท้ายคนปากมูนก็ถูกลอยแพ
๑. นายกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกสุ จินดา คราประยูร พวกท่านได้ยดั เยียดความทุกข์ยากให้แก่พวกเราด้วย
การสร้างเขื่อนปากมูล
๒. นายกชวน หลีกภัย ท่านสัญญากับพวกเราว่า ปลาในแม่น้ ามูนจะสมบูรณ์เช่นอดีต ท่านสร้างบันไดปลา
โจน ท่านสร้างสถานีเพาะพันธุ์ปลา แต่ขณะนี้ สิ่ งปลูกสร้างทั้งหลายนี้ ได้กลายเป็ นอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวไป
แล้ว
๓. นายกชวลิต ยงใจยุทธ สัญญากับพวกเราว่า จะจัดหาที่ดินเพื่อทดแทนความเสี ยหายให้กบั คนหาปลา
ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ แต่สุดท้าย ท่านก็หลอกพวกเรา
๔. นายกชวน หลีกภัย ท่านได้ต้ งั กรรมการกลางขึ้นมา แต่เมื่อคณะกรรมการกลาง ชุดดังกล่าว ได้สรุ ป
ข้อเท็จจริ ง และเสนอให้ทาการเปิ ดประตูระบายน้ า และเร่ งฟื้ นฟูระบบนิเวศและวิถีชีวติ ชุมชน แต่สุดท้ายท่านก็ไม่
ทาตามข้อเสนอของคณะกรรมการที่ท่านเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
๕. นายกทักษิณ ชินวัตร ท่านได้พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งเรื่ องปลาในแม่น้ ามูนด้วยการทดลองเปิ ดเขื่อนและจ้าง
ม.อุบลฯ ศึกษาข้อมูล แต่เมื่อ ม.อุบลฯ ศึกษาแล้วเสร็ จ และเสนอให้ท่านแก้ไขปั ญหาเขื่อนปากมูล ด้วยการเปิ ด
ประตูระบายน้ า เพื่อเร่ งฟื้ นฟูระบบนิเวศและวิถีชีวติ ชุมชน แต่สุดท้ายท่านก็ไม่ทาตามข้อเสนอของ ม.อุบล ท่าน
กลับมี มติ ครม.ให้เปิ ดเขื่อนเพียง ๔ และปิ ด ๘ เดือน ซึ่งการตัดสิ นใจดังกล่าวไม่มีขอ้ มูลทางวิชาการใดๆรองรับ
๖. นายกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ ท่านได้ซ้ าเติมความทุกข์ยากให้กบั คนหาปลา ด้วยการสั่งให้ กฟผ. เปิ ดประตู
ระบายน้ าได้เมื่อน้ าท่วม ในขณะที่ชาวบ้านต้องการเปิ ดตั้งแต่ปลาจากแม่น้ าโขงเริ่ มอพยพเข้ามา
๗. นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่านได้ต้ งั กรรมการ มาจัดการรับฟังความเห็นของชาวบ้านปากมูนทั้งผูท้ ี่
ได้รับประโยชน์ และผูเ้ สี ยประโยชน์ นอกจากนี้ท่านยังได้แต่งตั้งนักวิชาการให้ทาการรวบรวมข้อมูลงานวิจยั
จานวน ๗ ฉบับ จนสุ ดท้ายท่านได้ตกลงกับพวกเราว่า จะทดลองเปิ ดประตูเขื่อน ๕ ปี เยียวยาความเสี ยหายแก่พวก
เรา ครอบครัวละ ๓๑๐,๐๐๐ บาท แต่สุดท้ายท่านตัดสิ นใจให้ สกว. ไปทาการวิจยั ใหม่ ซึ่ งเป็ นการถอยหลังลงคลอง
๘. นายกยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ท่านได้แต่งตั้งกรรมการ และอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปั ญหาเขื่อนปากมูล และ
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ อนุกรรมการมีติ ๓ ข้อ ดังนี้ (๑) เห็นควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาเขื่อนปากมูลทั้งหมด (๒)เห็นควรยกเลิก

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาเขื่อนปากมูลทั้งหมด (๓)เห็นควร
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการขึ้นใหม่คณะหนึ่ ง เพื่อแก้ไขปั ญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน
ปากมูล
จากนั้นในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการ ฯ ซึ่ งมีท่านรองนายกฯ เฉลิม อยูบ่ ารุ ง เป็ น
ประธาน ก็ได้มีมติ เห็นชอบตามข้อตกลงเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ และจะเร่ งรัดนาเรื่ องเข้าสู่ การประชุมใน
คณะรัฐมนตรี แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยงั ไม่มีการดาเนิ นการ ใดเลย
พวกเรา คนหาปลาปากมูน ได้คาดหวังต่อการตัดสิ นใจของรัฐบาลที่จะแก้ไขในทางที่ถูกต้อง และเป็ น
ธรรม บนพื้นฐานข้อเท็จจริ งและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน แต่ที่ผา่ นมาก็ยงั ไม่มีรูปธรรมใดๆ
เกิดขึ้น ต่อคนปากมูน
กว่า ๒๔ ปี ผ่าน ๑๓ นายก ๑๖ รัฐบาล และแม้จะมีมติครม. ๔๕ ครั้ง แต่ปัญหาความเดือดร้อนจากเขื่อน
ปากมูลก็ยงั ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากรัฐบาล พวกเราสมัชชาคนจนกรณี เขื่อนปากมูล จะไม่รอคอยอีกต่อไป
พวกเราจึงขอประกาศใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยการชุมนุ มอย่างสันติ ที่บริ เวณหน้า
ทาเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีรูปธรรมในการแก้ไขปั ญหาคนปากมูน

ด้วยความเชื่อมัน่ ในพลังประชาชน
สมัชชาคนจนกรณี เขื่อนปากมูล
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.)
ณ หน้าศาลากลาง (ชัว่ คราว) จังหวัดอุบลราชธานี
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

