
 

 

 
 

 

เครือข่ายธุรกจิกบัสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยขอเรียกร้องให้ประเทศลาวสืบสวนเร่ืองเข่ือนเซเปียน-

เซน า้น้อยและ เรียกร้องให้ประเทศไทยแสดงความรับผดิชอบเช่นกนั 

19 สงิหาคม พ.ศ.2561 กรุงเทพฯ – เครอืขา่ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนแห่งประเทศไทย (เครอืขา่ยฯ) ขอเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลลาวจดัใหม้กีารสบืสวน
สอบสวนถงึเรือ่งการพงัทลายของเขือ่นในโครงการสรา้งเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงัน ้า เซเปียน-เซน ้าน้อยอย่างทนัท่วงท ี โดยโปร่งใสและมี
ความเป็นอสิระ และลดอุปสรรคต่างๆทีจ่ะขดัขวางการสอบสวนหรอืการชดเชยเหล่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ บรษิทั ผูล้งทุน และรฐับาลไทยควร
ร่วมกนัออกมาตรการป้องกนัและรกัษาเพือ่ทีจ่ะแสดงความรบัผดิชอบแก่ผูท้ีป่ระสบภยัอย่างทนัท่วงที อนึ่ง ในขณะนี้รฐับาลไทยก าลงัอยู่ใน
ขัน้ตอนกระบวนการการร่างแผนปฏบิตักิารแห่งชาตวิ่าดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน รฐับาลไทยควรทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะท าใหใ้ห้
เกดิความรบัผดิทางอาญาในตวักฎหมายแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิหรอืผูท้ีป่ระกอบกจิการในต่างแดนทีท่ าใหเ้กดิการละเมดิทางสทิธมินุษยชน 
 
เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ไดเ้กดิความผดิพลาดขึน้แก่หนึ่งในเขือ่นในโครงการสรา้งเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงัน ้า เซเปียน-เซน ้า
น้อย แขวงอตัตะปือ ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องประเทศลาวท าใหเ้กดิน ้าท่วมอย่างฉบัพลนัใน 13 โครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานน ้า 410 เมกะวตัต์นี้
ไดถู้กสรา้งขึน้โดยบรษิทัไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้าน้อย จ ากดั ประเทศลาว โดยมผีูถ้อืหุน้ไดแ้ก่ สองบรษิทัจากประเทศเกาหลใีต ้ เอสเค เอน็จเินียริง่
แอนด ์คอนสตรคัชัน่ คอมปะนี ลมิเิตด็ และโคเรยีเวสเทริน์ เพาเวอร ์คอมปะนี ลมิเิตด็บมจ.ผลติฟ้าราชบุรโีฮลดิง้และลาว โฮลดิง้สเตท เอน็เตอร์
ไพรส ์ โดยธนาคารในไทยไดล้งทุนไป70% บรษิทั จากขอ้ตกลงไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้าน้อย จ ากดัจะท าการส่งไฟฟ้า กว่า90% มายงัไทยโดย
ขอ้ตกลงกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิของไทย 
 

โครงการนี้ไดส้รา้งความกงัวลใจใหแ้ก่กลุ่มองคก์รนอกภาครฐัและชุมชนตลอดมาในหลายขัน้ตอน 1 ตัง้แต่การรเิริม่ก่อตัง้โดยเริม่ตัง้แต่การพฒันา
โครงการ เช่นการละเวน้ซึง่การปรกึษาหารอืสาธารณะ การท าการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่มร่ดักุม การละเวน้การวเิคราะหผ์ลกระทบ
ขา้มแดน และความไมส่อดคลอ้งตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้มนานาชาตแิละมาตรการการป้องกนัทางสงัคม ความกงัวลนี้ยงัรวมถงึผลกระทบของการ
ยา้ยถิน่ฐานของชุมชนทีพ่กัอาศยัอยู่ ณ บรเิวณโครงการดว้ย 
 
แมว้่าบรษิทัต่างๆทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัโครงการจะไดก้ล่าวอา้งถงึวบิตัภิยัฝนทีต่กหนกัเป็นเหตุผลทีเ่ขือ่นพงัทลาย เพือ่ทีจ่ะพยายามท าใหเ้รือ่งนี้
กลายเป็นภยัธรรมชาต ิ รฐัมนตรขีองประเทศลาวไดก้ล่าวว่าการก่อสรา้งทีไ่มด่ไีดท้ าใหเ้กดิความเสยีหายในครัง้นี้ และภาคธุรกจิตอ้งออกมาแสดง
ความรบัผดิชอบในการเยยีวยาผูป้ระสบภยั 
 
อย่างไรกต็าม ชุมชนทอ้งถิน่และกลุม่อื่นไดอ้อกมาเปิดเผยความจรงิของสถานการณ์และความเดอืดรอ้นของพวกเขาในสือ่ออนไลน์ “ณ ขณะน้ี 
เสียงของผูท่ี้ประสบภยัก ำลงัเพ่ิมมำกขึน้และพวกเขำกมี็ควำมกล้ำหำญท่ีจะเผยแพร่ข้อมูลถึงสถำนกำรณ์ในควำมเป็นจริงบนภำคพืน้

เพ่ือท่ีโลกจะได้รบัรู้ในข้อเทจ็จริงและไม่ลืมพวกเขำ”เอมลิี ่ประดจิติ ผูก้่อตัง้และผูอ้ านวยการมลูนิธมิานุษยะกล่าว 
 
“กำรท่ีรฐับำลลำวพยำยำมท่ีจะควบคมุข้อมลูท่ีเผยแพร่ออกไปในเรื่องของเข่ือนท่ีพงัทลำยขดักบัผลของกำรทบทวนท่ีจดัท ำโดย
ผูเ้ช่ียวชำญจำกสหประชำชำติ ณ เดือน กรกฎำคม 2561 ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัของรฐับำลลำวซ่ึงมีภำระผกูพนัทำงกฎหมำย
ภำยใต้กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง โดยผู้เช่ียวชำญของสหประชำชำติได้ออกมำเรียกร้องให้

รฐับำลลำวส่งเสริมกำรแสดงควำมคิดเหน็ของส่ือและให้กำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนของส่ือจะไม่ตกอยู่ภำยใต้ “กำรช้ีน ำของรฐั”
เอมลิีก่ล่าวเสรมิ 

                                                 

1
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รฐับาลลาวไดต้อบโตใ้นเรือ่งของการสบืสวนทีช่า้ โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาสองชุดไดแ้ก่คณะกรรมการทีม่หีน้าทีส่บืสวนสาเหตุการ
พงัทลายของเขือ่นและอกีคณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้มาเพือ่เสาะหาผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทีต่อ้งรบัผดิชอบ รฐับาลยงัไดร้ะงบัการพจิารณาในการลงทุน
แห่งใหมใ่นโครงการพลงังานน ้าเพือ่ทีจ่ะทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานน ้า 
 
เครอืขา่ยฯ มคีวามยนิดกีบัข ัน้ตอนต่างๆทีร่ฐับาลลาวไดด้ าเนินการไปแลว้ แต่ยงัมคีวามกงัวลในเรือ่งของความน่าเชือ่ถอืในคณะกรรมการทีจ่ดัตัง้
ขึน้มาโดยรฐับาล ผูซ้ึง่เป็นคนอนุญาตใหก้่อสรา้งโครงการนี้ “รฐับำลและหน่วยงำนในลำว ควรท ำให้มัน่ใจว่ำ มีกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำท่ีมี
ประสิทธิภำพด้วยขบวนกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระ มีควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้โดยควรมีกำรเยียวยำในรปูแบบของค่ำชดเชย  กำรท ำให้
คืนรปูแบบเดิม หรือกำรฟ้ืนฟจูำกภยัอนัตรำยท่ีเกิดขึน้กบัวิถีชีวิตและส่ิงแวดล้อมของผูป้ระสบภยัควำมต้องกำรของชุมชนและควำม

สญูเสียของพวกเขำจะต้องเป็นจดุศนูยก์ลำงเสมอเพื่อกำรเยียวยำท่ีมีประสิทธิภำพ”เอมลิีก่ล่าว ทัง้นี้เอมลิี ่ ไดเ้น้นย ้าถงึความส าคญัที่
รฐับาลลาวควรจะเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดในครัง้นี้ เพือ่ทีจ่ะด าเนินการเร่งด่วนทีจ่ะกอ่ตัง้โครงสรา้งในการรบัมอืหรอืการตอ้นรบัผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่ป็น
อสิระในครัง้ต่อไป 
 
นอกเหนอืไปจากหน่วยงานในลาว ภาคส่วนทางธุรกจิทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัโครงการนี้ยงัมคีวามรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชนในเหตุการณ์
เขือ่นพงัทลายในครัง้นี้ ตามหลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนโดยหลกัการนี้เป็นหลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัจากทัว่โลก
เกีย่วกบักรอบความเกีย่วขอ้งของสทิธมินุษยชนในภาคธุรกจิ หลกัการนี้ไดว้างหลกัไวว้่า รฐับาลในประเทศทีม่ภีาคธุรกจิตัง้อยู่จะตอ้งสรา้ง
มาตรการเพือ่ทีจ่ะท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าภาคธุรกจิจะเคารพในหลกัสทิธมินุษยชน รฐับาลไทยมสี่วนรบัผดิชอบในกรณเีขือ่นพงัทลายของเซเปียน-เซน ้า
น้อยเพราะว่าผูท้ีล่งทุนนัน้คอืธนาคารไทยและมคีวามรบัผดิชอบในการละเมดิสทิธมินุษยชนขา้มแดน 
 
อาจารยไ์ชยณรงค ์เศรษฐเชือ้ อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูซ้ึง่ไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั
ผลกระทบของโครงการสรา้งเขือ่นต่อชุมชนชีแ้จงว่าในขณะนี้รฐับาลไทยก าลงัท าการร่างแผนปฏบิตักิารแห่งชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน
เพือ่ทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจว่าบรษิทัไทยและนกัธุรกจิไทยทีล่งทุนในต่างประเทศจะไมก่ระท าการละเมดิสทิธมินุษยชน อ.ไชยณรงคก์ล่าวว่า 
“แผนปฏิบติักำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนในครัง้น้ีจะเกิดประสิทธิภำพ ถ้ำในแผนปฏิบติักำรแห่งชำติว่ำด้วยธรุกิจกบั
สิทธิมนุษยชนจะได้ระบถุึงควำมตัง้ใจอย่ำงแน่วแน่ของรฐับำลท่ีจะพฒันำและน ำกฎหมำยมำปรบัใช้เพ่ือให้บริษทัไทยและผูล้งทุนมี
กำรตรวจสอบให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรตำมกรอบสิทธิมนุษยชน ทัง้น้ีรวมถึงกำรท ำกำรประเมินผลกระทบทำงสิทธิ
มนุษยชนกบัผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ในและนอกประเทศ ทัง้น้ีกฎหมำยน้ีจะต้องระบถุึงควำมผิดทำงอำญำท่ีเก่ียวกบักำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกิดจำกธรุกิจข้ำมชำติท่ีด ำเนินกำรโดยคนไทยด้วย” 
 
หลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนระบุว่า รฐัจะตอ้งมมีาตรการทีจ่ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิการละเมดิแก่สทิธมินุษยชนโดย
ภาคส่วนทีร่ฐัเป็นเจา้ของ และกฟผ.กเ็ป็นหนึ่งในนัน้ กฟผ. จงึควรจะเป็นผูร้เิริม่ใหเ้กดิการป้องกนัดงักล่าว “กฟผ. ควรทีจ่ะยกเลกิสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากบับรษิทัไฟฟ้า เซเปียน เซน ้าน้อย จ ากดัหรอืระงบัสญัญาไปจนกวา่จะมกีารชดเชยทีม่ปีระสทิธภิาพเกดิขึน้” อาจารยด์เิรก เหมนคร ผูน้ า
ชุมชนชาวบา้นสงขลา-ปัตตานีทีต่่อตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหนิกล่าว “ประเทศไทยจะตอ้งเลกิการพึง่พาพลงังานทีน่ าเขา้และเดนิหน้าเพือ่หาวธิกีาร
สรา้งพลงังานอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและตอ้งเคารพสทิธมินุษยชนดว้ย” เขาเน้นย ้า โดยในขณะเดยีวกนัชมุชนของเขากก็ าลงัพยายามทีจ่ะล็
อบบีเ้พือ่ทีจ่ะใหห้ยุดการกอ่สรา้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหนิเทพา 
 
“ประเทศเรามพีลงังานไฟฟ้าทีเ่พยีงพอแลว้ เราไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งซื้อไฟฟ้าเพิม่เตมิจากประเทศอื่นหรอืสรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่เตมิ” อาจารย์

ดเิรกกล่าวเพิม่ “รฐับาลไทยและภาคเอกชน รวมถงึชุมชนควรหนัมาร่วมมอืกนัเพือ่พฒันาแผนการด าเนินงานทีจ่ะน าการใชพ้ลงังานทดแทนหรอื
พลงังานสะอาดมาใชแ้ทน” 
 

http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Steps.php


 

 

 
 

 

ดงันัน้ เครอืขา่ยฯ จงึขอเรยีกรอ้งใหบ้รษิทั รฐับาลรวมถงึผูล้งทุนเรยีนรูบ้ทเรยีนจากความผดิพลาดของภาคสว่นต่างๆทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัเขือ่นเซ
เปียน-เซน ้าน้อยในครัง้นี้และควรเป็นอย่างยิง่ในการต่อไปทีจ่ะตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชนอย่างสงูสุดก่อน
ผลประโยชน์อื่นใด 

___________________  
หำกมีข้อสงสยักรณุำติดต่อ 
ภาษาองักฤษ: มารค์ ทากุบ ทีป่รกึษาดา้นสือ่และการสือ่สาร มลูนิธมิานุษยะ 
+66 (0) 81-452-6329, marc@manushyafoundation.org 
ภาษาไทย:พรปวณ์ี ปิตยินต์ นกัวจิยัสทิธมินุษยชนในไทย มลูนิธมิานุษยะ 

+66 (0) 80-235-9270, pornpavee@manushyafoundation.org 
_________________ 

เครือข่ำยธรุกิจกบัสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย  
เครอืขา่ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนแห่งประเทศไทยเป็นเครอืขา่ยทีเ่ป็นการรวบรวมกนัของหลายภาคส่วน อาท ิเช่น นกัปกป้องสทิธมินุษยชน ผูน้ า
ชุมชน นกัวจิยั นกัวชิาการ และองคก์ารนอกภาครฐัจากระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบัภมูภิาค โดยทุกภาคส่วนไดม้ารว่มมอืกนัเพือ่ทีจ่ะท าให้
เกดิความมัน่ใจว่าชุมชนทอ้งถิน่จะเป็นเสาหลกัในการเป็นผูน้ าทางดา้นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนในประเทศไทย เครอืขา่ยฯ จะมสี่วนรว่มในการให้
ค าปรกึษา การพดูคุยและ ตดิตามความตัง้ใจของรฐับาลไทยในเรือ่งธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้ร่วมในการพฒันาและ
ตดิตามแผนปฏบิตักิารแห่งชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครอืขา่ยฯและบทบาทหน้าที ่ โปรดดเูพิม่เตมิไดท้ี ่
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report 
 
มลูนิธิมำนุษยะ 
มลูนิธมิานุษยะเป็นมลูนิธใินภมูภิาคเอเชยีทีส่่งเสรมิสรา้งความเขม็แขง็ใหแ้ก่ชุมชนเพือ่พฒันาสทิธมินุษยชน ความยุตธิรรมทางสงัคม และ
สนัตภิาพโดยขบวนการการมสีว่นร่วม การขบัเคลือ่นและการสรา้งความเขม็แขง็ดว้ยความกงัวลทีม่มีากขึน้เรือ่ยๆต่อธุรกจิและสทิธมินุษยชนใน
ประเทศไทย ยุทธศาสตรก์ารใชว้ธิกีารจากฐานสู่ล่างขึน้บนของมานุษยะเป็นหลกัประกนัว่าจะมกีารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนจาก
ขบวนการวจิยัทีอ่า้งองิจากหลกัฐานในชุมชนทอ้งถิน่ และการพฒันาการประเมนิผลระดบัชาตใินเรือ่งของธุรกจิและสทิธมินุษยชน และเสรมิสรา้ง
ความแขง็แกร่งใหก้บัชุมชนดว้ยการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิและสทิธมินุษยชนโดยเครอืขา่ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนแห่งประเทศไทย ซึง่เป็น
เครอืขา่ยทีห่ล่อรวมชุมชน นกัวชิาการ และผูเ้ชีย่วชาญเขา้ไวด้ว้ยกนั 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมลูนิธมิานุษยะ โปรดดเูพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.manushyafoundation.org 
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