เครื อข่ ายธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนแห่ งประเทศไทยขอเรียกร้ องให้ ประเทศลาวสื บสวนเรื่ องเขื่อนเซเปี ยนเซนา้ น้ อยและ เรียกร้ องให้ ประเทศไทยแสดงความรับผิดชอบเช่ นกัน
19 สิงหาคม พ.ศ.2561 กรุงเทพฯ – เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย (เครือข่ายฯ) ขอเรียกร้องให้รฐั บาลลาวจัดให้มกี ารสืบสวน
สอบสวนถึงเรือ่ งการพังทลายของเขือ่ นในโครงการสร้างเขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังน้า เซเปี ยน-เซน้าน้อยอย่างทันท่วงที โดยโปร่งใสและมี
ความเป็ นอิสระ และลดอุปสรรคต่างๆทีจ่ ะขัดขวางการสอบสวนหรือการชดเชยเหล่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ บริษทั ผูล้ งทุน และรัฐบาลไทยควร
ร่วมกันออกมาตรการป้ องกันและรักษาเพือ่ ทีจ่ ะแสดงความรับผิดชอบแก่ผทู้ ป่ี ระสบภัยอย่างทันท่วงที อนึ่ง ในขณะนี้รฐั บาลไทยกาลังอยู่ใน
ขันตอนกระบวนการการร่
้
างแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐบาลไทยควรทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันที
่ จ่ ะทาให้ให้
เกิดความรับผิดทางอาญาในตัวกฎหมายแก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจหรือผูท้ ป่ี ระกอบกิจการในต่างแดนทีท่ าให้เกิดการละเมิดทางสิทธิมนุษยชน
เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้เกิดความผิดพลาดขึน้ แก่หนึ่งในเขือ่ นในโครงการสร้างเขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังน้า เซเปี ยน-เซน้า
น้อย แขวงอัตตะปื อ ซึง่ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาวทาให้เกิดน้าท่วมอย่างฉับพลันใน 13 โครงการโรงงานไฟฟ้ าพลังงานน้า 410 เมกะวัตต์น้ี
ได้ถูกสร้างขึน้ โดยบริษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซน้าน้อย จากัด ประเทศลาว โดยมีผถู้ อื หุน้ ได้แก่ สองบริษทั จากประเทศเกาหลีใต้ เอสเค เอ็นจิเนียริง่
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ คอมปะนี ลิมเิ ต็ด และโคเรียเวสเทิรน์ เพาเวอร์ คอมปะนี ลิมเิ ต็ดบมจ.ผลิตฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ และลาว โฮลดิง้ สเตท เอ็นเตอร์
ไพรส์ โดยธนาคารในไทยได้ลงทุนไป70% บริษทั จากข้อตกลงไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซน้าน้อย จากัดจะทาการส่งไฟฟ้ า กว่า90% มายังไทยโดย
ข้อตกลงกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่ เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย
โครงการนี้ได้สร้างความกังวลใจให้แก่กลุ่มองค์กรนอกภาครัฐและชุมชนตลอดมาในหลายขัน้ ตอน 1 ตัง้ แต่การริเริม่ ก่อตัง้ โดยเริม่ ตัง้ แต่การพัฒนา
โครงการ เช่นการละเว้นซึง่ การปรึกษาหารือสาธารณะ การทาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่รดั กุม การละเว้นการวิเคราะห์ผลกระทบ
ข้ามแดน และความไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสิง่ แวดล้อมนานาชาติและมาตรการการป้ องกันทางสังคม ความกังวลนี้ยงั รวมถึงผลกระทบของการ
ย้ายถิน่ ฐานของชุมชนทีพ่ กั อาศัยอยู่ ณ บริเวณโครงการด้วย
แม้ว่าบริษทั ต่างๆทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับโครงการจะได้กล่าวอ้างถึงวิบตั ภิ ยั ฝนทีต่ กหนักเป็ นเหตุผลทีเ่ ขือ่ นพังทลาย เพือ่ ทีจ่ ะพยายามทาให้เรือ่ งนี้
กลายเป็ นภัยธรรมชาติ รัฐมนตรีของประเทศลาวได้กล่าวว่าการก่อสร้างทีไ่ ม่ดไี ด้ทาให้เกิดความเสียหายในครัง้ นี้ และภาคธุรกิจต้องออกมาแสดง
ความรับผิดชอบในการเยียวยาผูป้ ระสบภัย
อย่างไรก็ตาม ชุมชนท้องถิน่ และกลุม่ อื่นได้ออกมาเปิ ดเผยความจริงของสถานการณ์และความเดือดร้อนของพวกเขาในสือ่ ออนไลน์ “ณ ขณะนี้
เสียงของผูท้ ี่ ประสบภัยกำลังเพิ่ มมำกขึน้ และพวกเขำก็มีควำมกล้ำหำญที่ จะเผยแพร่ข้อมูลถึงสถำนกำรณ์ ในควำมเป็ นจริ งบนภำคพืน้
เพื่อที่โลกจะได้รบั รู้ในข้อเท็จจริ งและไม่ลืมพวกเขำ”เอมิล่ี ประดิจติ ผูก้ ่อตัง้ และผูอ้ านวยการมูลนิธมิ านุษยะกล่าว

“กำรที่รฐั บำลลำวพยำยำมที่จะควบคุมข้อมูลที่ เผยแพร่ออกไปในเรื่องของเขื่อนที่พงั ทลำยขัดกับผลของกำรทบทวนที่จดั ทำโดย
ผูเ้ ชี่ยวชำญจำกสหประชำชำติ ณ เดือน กรกฎำคม 2561 ที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิ บตั ิ ของรัฐบำลลำวซึ่งมีภำระผูกพันทำงกฎหมำย
ภำยใต้กติ กำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทำงกำรเมือง
โดยผู้เชี่ยวชำญของสหประชำชำติ ได้ออกมำเรียกร้องให้
รัฐบำลลำวส่งเสริ มกำรแสดงควำมคิ ดเห็นของสื่อและให้กำรรับประกันว่ำกำรปฏิ บตั ิ งำนของสื่อจะไม่ตกอยู่ภำยใต้ “กำรชี้นำของรัฐ”
เอมิลก่ี ล่าวเสริม
1https://www.internationalrivers.org/blogs/294/xe-pian%E2%80%93xe-namnoy-affected-people-want-consultation-beforeconstruction

รัฐบาลลาวได้ตอบโต้ในเรือ่ งของการสืบสวนทีช่ า้
โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาสองชุดได้แก่คณะกรรมการทีม่ หี น้าทีส่ บื สวนสาเหตุการ
พังทลายของเขือ่ นและอีกคณะกรรมการทีต่ งั ้ ขึน้ มาเพือ่ เสาะหาผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทีต่ อ้ งรับผิดชอบ รัฐบาลยังได้ระงับการพิจารณาในการลงทุน
แห่งใหม่ในโครงการพลังงานน้าเพือ่ ทีจ่ ะทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานน้า
เครือข่ายฯ มีความยินดีกบั ขัน้ ตอนต่างๆทีร่ ฐั บาลลาวได้ดาเนินการไปแล้ว แต่ยงั มีความกังวลในเรือ่ งของความน่าเชือ่ ถือในคณะกรรมการทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ มาโดยรัฐบาล ผูซ้ ง่ึ เป็ นคนอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการนี้ “รัฐบำลและหน่ วยงำนในลำว ควรทำให้มนใจว่
ั ่ ำ มีกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำที่มี
ประสิ ทธิ ภำพด้วยขบวนกำรที่ มีควำมเป็ นอิ สระ มีควำมโปร่งใสและเข้ำถึงได้โดยควรมีกำรเยียวยำในรูปแบบของค่ำชดเชย กำรทำให้
คืนรูปแบบเดิ ม หรือกำรฟื้ นฟูจำกภัยอันตรำยที่เกิ ดขึน้ กับวิ ถีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระสบภัยควำมต้องกำรของชุมชนและควำม
สูญเสียของพวกเขำจะต้องเป็ นจุดศูนย์กลำงเสมอเพื่อกำรเยียวยำที่ มีประสิ ทธิ ภำพ”เอมิลก่ี ล่าว ทัง้ นี้เอมิล่ี ได้เน้นย้าถึงความสาคัญที่
รัฐบาลลาวควรจะเรียนรูจ้ ากความผิดพลาดในครัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะดาเนินการเร่งด่วนทีจ่ ะก่อตัง้ โครงสร้างในการรับมือหรือการต้อนรับผูเ้ ชี่ยวชาญทีเ่ ป็ น
อิสระในครัง้ ต่อไป
นอกเหนือไปจากหน่วยงานในลาว ภาคส่วนทางธุรกิจทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับโครงการนี้ยงั มีความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในเหตุการณ์
เขือ่ นพังทลายในครัง้ นี้ ตามหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยหลักการนี้เป็ นหลักการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
เกีย่ วกับกรอบความเกีย่ วข้องของสิทธิมนุ ษยชนในภาคธุรกิจ หลักการนี้ได้วางหลักไว้ว่า รัฐบาลในประเทศทีม่ ภี าคธุรกิจตัง้ อยู่จะต้องสร้าง
มาตรการเพือ่ ทีจ่ ะทาให้มนใจได้
ั่
ว่าภาคธุรกิจจะเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน รัฐบาลไทยมีส่วนรับผิดชอบในกรณีเขือ่ นพังทลายของเซเปี ยน-เซน้า
น้อยเพราะว่าผูท้ ล่ี งทุนนัน้ คือธนาคารไทยและมีความรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามแดน
อาจารย์ไชยณรงค์ เศรษฐเชือ้ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูซ้ ง่ึ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
ผลกระทบของโครงการสร้างเขือ่ นต่อชุมชนชีแ้ จงว่าในขณะนี้รฐั บาลไทยกาลังทาการร่างแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความมันใจว่
่ าบริษทั ไทยและนักธุรกิจไทยทีล่ งทุนในต่างประเทศจะไม่กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อ.ไชยณรงค์กล่าวว่า
“แผนปฏิ บตั ิ กำรแห่งชำติ ว่ำด้วยธุรกิ จกับสิ ทธิ มนุษยชนในครัง้ นี้ จะเกิ ดประสิ ทธิ ภำพ ถ้ำในแผนปฏิ บตั ิ กำรแห่งชำติ ว่ำด้วยธุรกิ จกับ
สิ ทธิ มนุษยชนจะได้ระบุถึงควำมตัง้ ใจอย่ำงแน่ วแน่ ของรัฐบำลที่จะพัฒนำและนำกฎหมำยมำปรับใช้เพื่อให้บริ ษทั ไทยและผูล้ งทุนมี
กำรตรวจสอบให้เกิ ดควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นกำรตำมกรอบสิ ทธิ มนุษยชน
ทัง้ นี้ รวมถึงกำรทำกำรประเมิ นผลกระทบทำงสิ ทธิ
มนุษยชนกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทัง้ ในและนอกประเทศ ทัง้ นี้ กฎหมำยนี้ จะต้องระบุถึงควำมผิ ดทำงอำญำที่ เกี่ยวกับกำรละเมิ ดสิ ทธิ
มนุษยชนที่เกิ ดจำกธุรกิ จข้ำมชำติ ที่ดำเนิ นกำรโดยคนไทยด้วย”
หลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระบุว่า รัฐจะต้องมีมาตรการทีจ่ ะป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดแก่สทิ ธิมนุษยชนโดย
ภาคส่วนทีร่ ฐั เป็ นเจ้าของ และกฟผ.ก็เป็ นหนึ่งในนัน้ กฟผ. จึงควรจะเป็ นผูร้ เิ ริม่ ให้เกิดการป้ องกันดังกล่าว “กฟผ. ควรทีจ่ ะยกเลิกสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ ากับบริษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน เซน้าน้อย จากัดหรือระงับสัญญาไปจนกว่าจะมีการชดเชยทีม่ ปี ระสิทธิภาพเกิดขึน้ ” อาจารย์ดเิ รก เหมนคร ผูน้ า
ชุมชนชาวบ้านสงขลา-ปั ตตานีทต่ี ่อต้านโรงไฟฟ้ าถ่านหินกล่าว “ประเทศไทยจะต้องเลิกการพึง่ พาพลังงานทีน่ าเข้าและเดินหน้าเพือ่ หาวิธกี าร
สร้างพลังงานอย่างเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและต้องเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย” เขาเน้นย้า โดยในขณะเดียวกันชุมชนของเขาก็กาลังพยายามทีจ่ ะล็
อบบีเ้ พือ่ ทีจ่ ะให้หยุดการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ าถ่านหินเทพา

“ประเทศเรามีพลังงานไฟฟ้ าทีเ่ พียงพอแล้ว เราไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องซื้อไฟฟ้ าเพิม่ เติมจากประเทศอื่นหรือสร้างโรงไฟฟ้ าเพิม่ เติม” อาจารย์
ดิเรกกล่าวเพิม่ “รัฐบาลไทยและภาคเอกชน รวมถึงชุมชนควรหันมาร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาแผนการดาเนินงานทีจ่ ะนาการใช้พลังงานทดแทนหรือ
พลังงานสะอาดมาใช้แทน”

ดังนัน้ เครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้บริษทั รัฐบาลรวมถึงผูล้ งทุนเรียนรูบ้ ทเรียนจากความผิดพลาดของภาคส่วนต่างๆทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อ งกับเขือ่ นเซ
เปี ยน-เซน้าน้อยในครัง้ นี้และควรเป็ นอย่างยิง่ ในการต่อไปทีจ่ ะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุดก่อน
ผลประโยชน์อ่นื ใด

___________________
หำกมีข้อสงสัยกรุณำติ ดต่อ
ภาษาอังกฤษ: มาร์ค ทากุบ ทีป่ รึกษาด้านสือ่ และการสือ่ สาร มูลนิธมิ านุษยะ

+66 (0) 81-452-6329, marc@manushyafoundation.org
ภาษาไทย:พรปวีณ์ ปิ ตยิ นต์ นักวิจยั สิทธิมนุษยชนในไทย มูลนิธมิ านุษยะ
+66 (0) 80-235-9270, pornpavee@manushyafoundation.org
_________________
เครือข่ำยธุรกิ จกับสิ ทธิ มนุษยชนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยเป็ นเครือข่ายทีเ่ ป็ นการรวบรวมกันของหลายภาคส่วน อาทิ เช่น นักปกป้ องสิทธิมนุษยชน ผูน้ า
ชุมชน นักวิจยั นักวิชาการ และองค์การนอกภาครัฐจากระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับภูมภิ าค โดยทุกภาคส่วนได้มาร่วมมือกันเพือ่ ทีจ่ ะทาให้
เกิดความมันใจว่
่ าชุมชนท้องถิน่ จะเป็ นเสาหลักในการเป็ นผูน้ าทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เครือข่ายฯ จะมีส่วนร่วมในการให้
คาปรึกษา การพูดคุยและ ติดตามความตัง้ ใจของรัฐบาลไทยในเรือ่ งธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าร่วมในการพัฒนาและ
ติดตามแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเครือข่ายฯและบทบาทหน้าที่
โปรดดูเพิม่ เติมได้ท่ี

https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report
มูลนิ ธิมำนุษยะ
มูลนิธมิ านุษยะเป็ นมูลนิธใิ นภูมภิ าคเอเชียทีส่ ่งเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนเพือ่ พัฒนาสิทธิมนุษยชน ความยุตธิ รรมทางสังคม และ
สันติภาพโดยขบวนการการมีสว่ นร่วม การขับเคลือ่ นและการสร้างความเข็มแข็งด้วยความกังวลทีม่ มี ากขึน้ เรือ่ ยๆต่อธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชนใน
ประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การใช้วธิ กี ารจากฐานสู่ล่างขึน้ บนของมานุษยะเป็ นหลักประกันว่าจะมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจาก
ขบวนการวิจยั ทีอ่ า้ งอิงจากหลักฐานในชุมชนท้องถิน่ และการพัฒนาการประเมินผลระดับชาติในเรือ่ งของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบั ชุมชนด้วยการให้ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยเครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
ซึง่ เป็ น
เครือข่ายทีห่ ล่อรวมชุมชน นักวิชาการ และผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าไว้ดว้ ยกัน
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับมูลนิธมิ านุษยะ โปรดดูเพิม่ เติมได้ท่ี https://www.manushyafoundation.org

