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ประเทศลำว : ต้องท ำกำรสบืสวนโดยโปรง่ใสและเปน็อสิระเพือ่ทีจ่ะท ำใหเ้กดิกำรเยียวยำที่มปีระสิทธิภำพ 

แก่ผู้ประสบภัยจำกเหตุกำรณ์กำรพังทลำยของเขื่อนเซเปียน-เซน  ำน้อย 

อนึ่ง บรษิัท ผู้ลงทุน และหน่วยงำนในไทย ควรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำวด้วย 

20 สิงหำคม พ.ศ.2561 กรุงเทพฯ  

เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย (เครือข่ำยฯ) ขอเรียกร้องให้รัฐบำลลำวจัดให้มีกำร

สืบสวนสอบสวนถึงเร่ืองกำรพังทลำยของเข่ือน ในโครงกำรสร้ำงเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังน  ำ เซ

เปียน-เซน  ำน้อยอย่ำงทันท่วงทีโดยโปร่งใสและมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท่ีจะท ำให้เกิดกำรเยียวยำท่ีมี

ประสิทธิภำพแก่ผู้ประสบภัย นอกจำกนี เครือข่ำยฯ ยังขอเรียกร้องให้บริษัท ผู้ลงทุน และรัฐบำลไทยออก

มำตรกำรป้องกันและรักษำเพื่อท่ีจะแสดงควำมรับผิดชอบแก่ผู้ท่ีประสบภัยอย่ำงทันท่วงที อนึ่ง ในขณะนี 

รัฐบำลไทยก ำลังอยู่ในขั นตอนกระบวนกำรกำรร่ำงแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

รัฐบำลไทยควรท่ีจะแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นท่ีจะท ำให้ให้เกิดควำมรับผิดทำงอำญำแก่ผู้ประกอบกำร

ธุรกิจหรือผู้ท่ีประกอบกิจกำรในต่ำงแดนท่ีท ำให้เกิดกำรละเมิดทำงสิทธิมนุษยชน 

เมื่อวันท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ได้เกิดควำมผิดพลำดขึ นแก่หนึ่งในเข่ือนในโครงกำรสร้ำงเข่ือนผลิต

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังน  ำ เซเปียน-เซน  ำน้อย แขวงอัตตะปือ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงในทำง

ตอนใต้ของลำวท ำให้เกิดน  ำท่วมอย่ำงฉับพลันใน 13 หมู่บ้ำนลุ่มเข่ีอน อีกทั งยังมีรำยงำนว่ำมีผู้เสียชีวิต

อย่ำงน้อย 39 คน และสูญหำยอีก 97 คนi และหำกอ้ำงอิงจำกข้อมูลกลำงของรัฐบำลลำวยังมีอีก 1,100 

คนท่ียังระบุไม่ได้และอีกกว่ำ 1,000 คนท่ีไม่มีท่ีอยู่อำศัยii เครือข่ำยฯ ขอแสดงควำมเสียใจอย่ำงสุดซึ งแก่

ผู้เสียชีวิตและขอให้พลังจงสถิตอยู่กับผู้ท่ีครอบครัวได้สูญหำยและผู้ประสบภัยทุกคน 

โครงกำรสร้ำงเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้ำซึ่งสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้จ ำนวน 410 เมกะวัตถ์แห่งนี  ถูก

สร้ำงขึ นโดยบริษัทไฟฟ้ำ เซเปียน-เซน  ำน้อย จ ำกัด ประเทศลำว โดยมีผู้ถือหุ้นได้แก่ สองบริษัทจำก

ประเทศเกำหลีใต้  เอสเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคช่ัน คอมปะนี ลิมิเต็ด และโคเรียเวสเทิร์น เพำเวอร์ 

คอมปะนี ลิมิเต็ด บมจ.ผลิตฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ งและลำว โฮลดิ งสเตท เอ็นเตอร์ไพรส์iii โดยธนำคำรในไทยได้

ลงทุนไป 70% บริษัท ไฟฟ้ำ เซเปียน-เซน  ำน้อย จ ำกัดจะท ำกำรส่งไฟฟ้ำ กว่ำ 90% มำยังไทยโดย

ข้อตกลงกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจของไทยiv (โปรดดู

เอกสำรแนบในเร่ืองโครงสร้ำงของบริษัท ไฟฟ้ำ เซเปียน-เซน  ำน้อย จ ำกัดท่ีท้ำยแถลงกำรณ์) 

แม้ว่ำบริษัทต่ำงๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำรจะได้กล่ำวอ้ำงถึงวิบัติภัยฝนท่ีตกหนักเป็นเหตุผลท่ีเข่ือน

พังทลำย เพื่อท่ีจะพยำยำมท ำให้เร่ืองนี กลำยเป็นภัยธรรมชำติv รัฐมนตรีของประเทศลำวได้กล่ำวว่ำกำร

ก่อสร้ำงท่ีไม่ดีได้ท ำให้เกิดควำมเสียหำย และภำคส่วนธุรกิจต้องออกมำแสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำร

เยียวยำผู้ประสบภัยตำมท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญำvi โครงกำรนี ได้สร้ำงควำมกังวลแก่กลุ่มองค์กรนอกภำครัฐ

และชุมชนตลอดมำในหลำยขั นตอนตั งแต่กำรริเริ่มก่อตั งโดยเริ่มตั งแต่กำรพัฒนำโครงกำรvii เช่นกำรละ

เวน้ซึ่งกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ กำรท ำกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่รัดกุม กำรละเว้นกำร

http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Attapeu188.php
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/thick-mud-hampers-laos-flood-rescue-missing-180728110054375.html
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/laos-dam-collapse-dam-fractured-following-monsoon-rainfall-three-times-greater-than
http://raosukunfung.com/2018/07/27/%E0%BA%84%E0%BA%B9%E0%BA%81%E0%BA%B1%E0%BB%89%E0%BA%99%E0%BA%99%E0%BB%8D%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BB%80%E0%BA%82%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BB%84%E0%BA%9F%E0%BA%9F%E0%BB%89%E0%BA%B2-%E0%BB%80/
https://www.internationalrivers.org/blogs/294/xe-pian%E2%80%93xe-namnoy-affected-people-want-consultation-before-construction
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วิเครำะห์ผลกระทบข้ำมแดน และควำมไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติและมำตรกำรกำร

ป้องกันทำงสังคม ควำมกังวลนี ยังรวมถึงผลกระทบของกำรย้ำยถิ่นฐำนของชุมชนท่ีพักอำศัยอยู่ ณ 

บริเวณโครงกำรด้วย 

นอกเหนือจำกควำมกังวลในคุณภำพกำรท ำงำนของบริษัทแล้วนั น ควำมสงสัยยังได้เกิดขึ นแก่หน่วยงำน

ในลำวท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกับควำมเสียหำย ได้แก่กำรเตือนภัยแก่ชำวบ้ำนและกำรจัดกำรกำร

กู้ภัยและกำรเข้ำไปช่วยเหลือยังพื นท่ีโครงกำร โดยสองบริษัทจำกเกำหลีท่ีอยู่เบื องหลังโครงกำร 1.2 

พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐนี ได้รำยงำนถึงควำมเสียหำยของเข่ือน 1 วันก่อนท่ีเข่ือนจะพังทลำย โดยใน

รำยงำนข่ำวปรำกฏว่ำหน่วยงำนในลำวได้ด ำเนินกำรผิดพลำดในกำรแจ้งเตือนและอพยพชำวบ้ำนจำก

พื นท่ีท่ีประสบภัยน  ำท่วมด้วยเวลำท่ีน้อยเกินไป  

นอกเหนือจำกนั น หน่วยงำนในลำวยังมีควำมล่ำช้ำในกำรเปิดพื นท่ีให้แก่ทีมกู้ภัยท่ีประสงค์จะเข้ำไป

ช่วยเหลือ และสื่อท่ีถูกควบคุมโดยรัฐนั นได้รำยงำนถึงควำมเสียหำยอย่ำงคลุมเครือและไม่ต่อเนื่อง 

นำยกรัฐมนตรีของลำวเองก็ได้เตือนให้ประชำชนระมัดระวังในกำรรับฟังข่ำวจำกสื่อโดยให้ติดตำมข่ำว

จำกสื่อของรัฐบำลเท่ำนั นและไม่ควรรับฟังสื่อจำกโลกออนไลน์และสื่อต่ำงชำติ อีกทั งส ำนักนำยกรัฐมนตรี

ของลำวยังได้ออกจดหมำย ณ วันท่ี 3 สิงหำคม ว่ำจะมีกำรปิดทำงเข้ำสู่เข่ือน และพื นท่ีในบริเวณดังกล่ำว

เป็นกำรช่ัวครำวแก่บุคคลหรือภำคส่วนอ่ืนจนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องviii 

กำรปิดกั นดังกล่ำวจะถูกยืดเวลำออกไปจนกว่ำกำรสืบสวนกำรพังทลำยของเข่ือนจะสิ นสุดลงและกำร

ซ่อมแซมเสร็จสิ นเป็นกำรสมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มอ่ืนได้ออกมำเปิดเผยควำมจริง

ของสถำนกำรณ์และควำมเดือดร้อนของพวกเขำในสื่อออนไลน์ ณ ขณะนี  เสียงของผู้ท่ีประสบภัยก ำลัง

เพิ่มมำกขึ นและมีควำมกล้ำหำญท่ีจะเผยแพร่ข้อมูลถึงสถำนกำรณ์ในควำมเป็นจริงบนภำคพื น เพื่อท่ีโลก

จะได้รับรู้และไม่ลืมพวกเขำแม้ขณะท่ีรัฐบำลพยำยำมท่ีจะลดควำมเสียหำย กำรท่ีรัฐบำลลำวพยำยำมท่ีจะ

ควบคุมข้อมูลท่ีเผยแพร่ออกไปในเรื่องของกำรพังทลำยของเข่ือนขัดกับผลของกำรทบทวนกำรปฏิบัติ

ของรัฐบำลลำวซึ่งมีภำระผูกพันทำงกฎหมำยภำยใต้กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทำงกำรเมือง ณ เดือน กรกฎำคม 2561 ซึ่งผู้เช่ียวชำญของสหประชำชำติได้ออกมำเรียกร้องให้รัฐบำล

ลำวส่งเสริมกำรแสดงควำมคิดเห็นของสื่อและให้กำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนของสื่อจะไม่ตกอยู่

ภำยใต้ “กำรชี น ำของรัฐ”ix 

ในระหว่ำงท่ีมีกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือและกู้ภัยร่วมกับหน่วยงำนลำวและหน่วยงำนควำมมั่นคง บริษัท

เกำหลี เอสเค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคช่ัน คอมปะนี ลิมิเต็ด ท่ีมีส่วนในกำรก่อสร้ำงเข่ือนแห่งนี ได้

รำยงำนว่ำ จะรับผิดชอบในควำมเสียหำยหำกมีกำรสอบสวนท่ีเป็นทำงกำรเกิดขึ นและพบว่ำบริษัทมี

ควำมผิด บริษัทได้พยำยำมท่ีสืบสวนหำสำเหตุของกำรท่ีเข่ือนพังทลำยและได้ทรำบว่ำหน่วยงำนลำวก็

ก ำลังสอบสวนสำเหตุของกำรพังทลำยของเข่ือนเช่นกันจำกรำยงำนอ่ืน รัฐบำลลำวได้แต่งตั ง

คณะกรรมกำรขึ นมำ 2 คณะกรรมกำร ได้แก่คณะกรรมกำรท่ีมีหน้ำท่ีสืบสวนสำเหตุกำรพังทลำยของ

เข่ือนและอีกคณะกรรมกำรท่ีตั งขึ นมำเพื่อเสำะหำผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีต้องรับผิดชอบ รัฐบำลยังได้ระงับ

กำรพิจำรณำในกำรลงทุนใหม่ในโครงกำรพลังงำนน  ำเพื่อท่ีจะทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

พลังงำนน  ำ 

https://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/laos-dam-collapse-dam-fractured-following-monsoon-rainfall-three-times-greater-than
https://www.nytimes.com/2018/07/24/world/asia/laos-dam-collapse-hundreds-missing.html
https://www.nytimes.com/2018/07/27/world/asia/laos-dam-survivors.html
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_PM_warns.php
https://www.facebook.com/ThonglounSISOULITH/posts/1655355891242210
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LAO/CCPR_C_LAO_CO_1_31861_E.pdf
https://www.nytimes.com/2018/07/27/world/asia/laos-dam-survivors.html
https://www.nytimes.com/2018/07/25/world/asia/laos-dam-collapse-rescue.html
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Steps.php
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เรำมีควำมยินดีท่ีรัฐบำลลำวได้จัดให้มีกำรสืบสวน แต่เรำยังมีควำมกังวลและขอเรียกร้องให้รัฐบำลและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกระท ำกำร: 

- อนุญำตให้ทีมช่วยเหลือทั งในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงสื่อท่ีเป็นกลำงเข้ำถึงพื นท่ีประสบภัย

เพื่อท่ีจะเข้ำไปท ำกำรช่วยเหลือ และรำยงำนควำมเป็นจริงท่ีหน่วยงำนในควำมรับผิดชอบอำจจะขำด

แคลนซึ่งทรัพยำกรและบุคคลำกรท่ีจะท ำให้กำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

กำรท่ีไม่ให้เข้ำถึงพื นท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรสืบสวนและกำรเยียวให้ผู้ประสบภัย 

- ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษแก่ควำมต้องกำรของเด็กและผู้หญิง รวมถึงกลุ่มชำติพันธุ์และกลุ่มชำว

พื นเมือง ในกำรได้รับกำรเยียวยำและช่วยเหลือเนื่องจำกรำยงำนของโครงกำรระบุว่ำ กลุ่มชำติพันธุ์

และกลุ่มชำวพื นเมืองอำศัยอยู่ในพื นท่ีบริเวณท่ีประสบภัยเป็นจ ำนวนมำกรวมถึงชำวตะเลียงอีกด้วย 

- เปิดเผยสัญญำผู้รับสัมปทำนต่อสำธำรณะเพื่อท่ีจะแสดงถึงควำมควำมสุจริตใจและควำมโปร่งใสใน

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรพังทลำยของเข่ือน

เซเปียน-เซน  ำน้อย 

- ท ำให้มั่นใจว่ำกำรสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรท่ีจะสืบหำสำเหตุและกำร

จัดกำรกำรพังทลำยของเข่ือนเพื่อท่ีจะท ำให้มั่นใจว่ำจะมีควำมรับผิดและกำรเยียวยำท่ีมีประสิทธิภำพ

เกิดขึ นแก่ผู้ท่ีประสบภัย เนื่องด้วยคณะกรรมกำรท่ีรัฐบำลจัดตั งขึ นมำอำจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง

เข่ือน และอำจท ำให้มีควำมไม่ยุติธรรมเกิดขึ น 

- ท ำให้มั่นใจว่ำ มีกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำท่ีมีประสิทธิภำพด้วยขบวนกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระ มีควำม

โปร่งใสและเข้ำถึงได้ โดยควรมีกำรเยียวยำในรูปแบบของค่ำชดเชย  กำรท ำให้คืนรูปแบบเดิม หรือ

กำรฟื้นฟูจำกภัยอันตรำยท่ีเกิดขึ นกับวิถีชิวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัย 

- เรียนรู้และเก็บเกี่ยวบทเรียนจำกเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ น เพื่อท่ีจะสร้ำงกรอบและกฎเกณฑ์

ขึ นมำและต้องมีกำรปฏิบัติกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อท่ีจะต้อนรับภำคหน่วยท่ีเช่ียวชำญและมีควำมเป็น

อิสระ 

นอกเหนือจำกหน่วยงำนในลำว ภำคส่วนทำงธุรกิจท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำรนี ยังมีควำมรับผิดชอบท่ี

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเหตุกำรณ์กำรพังทลำยของเข่ือนตำมหลักกำรว่ำด้วยหลักกำรชี แนะของ

สหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยหลักกำรนี เป็นหลักกำรท่ีเป็นท่ียอมรับจำกท่ัวโลก

เกี่ยวกับกรอบควำมเกี่ยวข้องของสิทธิมนุษยชนในภำคส่วนธุรกิจ หลักกำรนี ได้วำงหลักไว้ว่ำ รัฐบำลใน

ประเทศท่ีมีภำคส่วนธุรกิจตั งอยู่ในต่ำงประเทศจะต้องสร้ำงมำตรกำรเพื่อท่ีจะท ำให้มั่นใจได้ว่ำภำคส่วน

ธุรกิจจะเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน รัฐบำลไทยจึงมีส่วนต้องแสดงควำมรับผิดชอบในกรณีกำรพังทลำย

ของเข่ือนเซเปียน-เซน  ำน้อยเพรำะว่ำหนึ่งในผู้ท่ีลงทุนนั นคือ ธนำคำรไทย จึงพึงมีควำมรับผิดชอบใน

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ำมแดนตำมมติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 16 พฤษภำคม 2559 และ 2 พฤษภำคม 

2560. 

เครือข่ำยฯ ขอเรียกร้องให้รัฐบำลไทยท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทและผู้ลงทุนไทยในต่ำงประเทศจะไม่

ท ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในขณะท่ีรัฐบำลก ำลังร่ำงแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน โดยรัฐบำลควรระบุลงไปในแผนดังกล่ำวถึงควำมตั งใจท่ีจะพัฒนำและน ำกฎหมำยมำใช้เพื่อท่ี

เป็นกำรบังคับให้บริษัทไทยและผู้ลงทุนมีควำมระมัดระวังในกำรไม่ก่อให้เกิดกำรละเมิดทำงด้ำนสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงกำรให้มีกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนโดยให้มีกำรร่วมมือกับชุมชนผู้ท่ีมีส่วน

https://www.nytimes.com/2018/07/27/world/asia/laos-dam-survivors.html#click=https://t.co/cTthO4FnlD
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30326432
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ได้ส่วนเสียในกำรด ำเนินงำนทั งในและนอกประเทศ กฎหมำยดังกล่ำวควรระบุถึงควำมรับผิดทำงอำญำต่อ

ภำคธุรกิจในไทยหรือกำรลงทุนข้ำมพรมแดนของหน่วยธุรกิจในไทย ผู้ซึ่งอำจมีส่วนในกำรท ำให้เกิดกำร

ละเมิดทำงสิทธิมนุษยชน 

นอกเหนือจำกนั น เครือข่ำยฯ ขอเรียกร้องให้ กฟผ. ยกเลิกสัญญำซื อไฟฟ้ำกับบริษัท ไฟฟ้ำ เซเปียน-เซ

น  ำน้อย จ ำกัด หรือระงับสัญญำดังกล่ำวจนกว่ำจะมีกำรเยียวยำท่ีมีประสิทธิภำพเกิดขึ น หลักกำรชี แนะ

ของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระบุว่ำ รัฐจะต้องมีมำตรกำรท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดกำร

ละเมิดแก่สิทธิมนุษยชนโดยภำคส่วนท่ีรัฐเป็นเจ้ำของ และกฟผ. ก็เป็นหนึ่งในนั น ดังนั น กฟผ. จึงควร

ริเร่ิมให้เกิดกำรป้องกันกันดังกล่ำว ประเทศไทยจะต้องด ำเนินกำรโดยทันทีท่ีจะหลีกเล่ียงกำรพึ่งพำกำร

น ำเข้ำพลังงำน และเดินหน้ำไปสู่โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงย่ังยืนและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และ

ต้องเคำรพในสิทธิมนุษยชนx โดยเมื่อวันท่ี 4 กรกฎำคม 2561 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ดร. ศิริ 

จิระพงษ์พันธ์ได้กล่ำวว่ำ ประเทศไทยมีพลังงำนเพียงพอต่อกำรใช้งำนไปอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ และไม่มีควำม

จ ำเป็นท่ีจะต้องสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่xi หรือซื อพลังงำนไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศแต่อย่ำงใด 

เครือข่ำยฯ ขอเรียกร้องให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน

กำรพังทลำยของเข่ือนโดยทันท่วงที โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในส่วนทีเกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบของบริษัท

ไทย ผู้ลงทุนชำวไทย และ กฟผ. และเรียกร้องให้เกิดกำรเยียวยำท่ีมีประสิทธิภำพแก่ชุมชนผู้ประสบภัย 

โครงกำรสร้ำงเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนน  ำ เซเปียน-เซน  ำน้อยเป็นหนึ่งในโครงกำรสร้ำงเข่ือน

หลำยๆ โครงกำรตำมริมแม่น  ำโขง รวมถึงสำขำย่อยของแม่น  ำโขง โดยมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำง

กว้ำงขวำงของโครงกำรเหล่ำนี ในเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยำ วิถีชิวิต และชุมชนท่ีมีผู้

อำศัยอยู่มำกกว่ำหนึ่งล้ำนคน คณะกรรมมำธิกำรแม่น  ำโขง ได้ถูกก่อตั งขึ นเมื่อปี 1995 เพื่อท่ีจะสร้ำง

ควำมมั่นใจว่ำเข่ือนจะไม่สร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศของแม่น  ำท่ีเปรำะบำง และมีผลกระทบต่อ

ชำวบ้ำนท่ีอำศัยอยู่ริมแม่น  ำโขง แต่ทว่ำกลับไม่มีกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 

กำรพังทลำยของเข่ือนแสดงให้เห็นว่ำ เข่ือนท่ีแม่น  ำโขงอำจจะไม่สำมำรถต้ำนทำนควำมแรงและเร็วของ

กระแสน  ำได้โดยเฉพำะในช่วงท่ีอำกำศแปรปรวน เครือข่ำยฯ จึงขอเรียกร้องให้ประเทศในบริเวณแม่น  ำ

โขงร่วมมือกันเพื่อออกมำตรกำรทำงสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรเพื่อจะปกป้องสิทธิมนุษยชนก่อนท่ีจะสร้ำง

เข่ือนมำกไปกว่ำนี  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงจำกตัวอย่ำงท่ีเรำได้เห็นจำกผลกระทบของโครงกำรเซเปียน-เซน  ำ

น้อย ท่ีซึ่งได้มีกำรรำยงำนในรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมว่ำ มีควำมเสี่ยงและอันตรำยน้อย

กว่ำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน  ำอ่ืนๆในลำว 

ในหลำยครั ง โครงกำรเหล่ำนี ได้รับกำรสนับสนุนทั งทำงตรงและทำงอ้อมจำกสถำบันทำงกำรเงิน

นำนำชำติ เช่น ธนำคำรพัฒนำเอเชีย ท่ีซึ่งได้รับกำรรำยงำนมำว่ำก ำลังพิจำรณำท่ีจะให้กู้เงนิแกโ่ครงกำร

นี  บริษัทท่ีปรึกษำรำยงำนว่ำ ผลประเมินทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นไปตำมมำตรฐำนของธนำคำร

พัฒนำเอเชีย แต่ทว่ำเอกสำรของโครงกำรกลับไม่ได้เป็นเช่นนั น โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในแง่ของผลกระทบ

ต่อสังคม 

ดังนั น เครือข่ำยฯ จึงขอเรียกร้องให้บริษัท รัฐบำล รวมถึงผู้ลงทุนเรียนรู้บทเรียนจำกควำมผิดพลำดของ

ภำคส่วนต่ำงๆท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเข่ือนเซเปียน-เซน  ำน้อยในครั งนี  และควรเป็นอย่ำงย่ิงในกำรต่อไปท่ี

จะต้องพิจำรณำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอย่ำงสูงสุดก่อนผลประโยชน์อ่ืนใด 

http://www.pnpclaos.com/images/PDF/EnvSocialDoc/EnvImpactAssessment/Chapter10/PNPC_EIA_Chap10_Conclusion_Final.pdf
http://www.laoconsulting.com/Xe-Pian-Xe-Namnoy-Hydro-power.html
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โครงสรำ้งทำงธรุกจิของเซเปยีน-เซน  ำนอ้ย(แหลง่ทีม่ำ: เวบ็ไซต)์ 

______________ 

หำกมขีอ้สงสยักรณุำตดิตอ่ 

ภำษำอังกฤษ:มำร์ค ทำกุบ ท่ีปรึกษำด้ำนสื่อและกำรสื่อสำร มูลนิธิมำนุษยะ 

+66 (0) 81-452-6329, marc@manushyafoundation.org 

 

ภำษำไทย: พรปวีณ์ ปิติยนต์ นักวิจัยสิทธิมนุษยชนในไทย มูลนิธิมำนุษยะ 

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

_________________ 

เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย 

เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยเป็นเครือข่ำยที่เป็นกำรรวบรวมกันของหลำยภำคส่วน อำทิ 

เช่น นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้น ำชุมชน นักวิจัย นักวิชำกำร และองค์กำรนอกภำครัฐจำกระดับท้องถ่ิน 

ระดับชำติ และระดับภูมิภำค โดยทุกภำคส่วนได้มำร่วมมือกันเพื่อที่จะท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำชุมชนท้องถ่ินจะ

เป็นเสำหลักในกำรเป็นผู้น ำทำงด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เครือข่ำยฯจะมีส่วนร่วมในกำรให้

ค ำปรึกษำ กำรพูดคุยและ ติดตำมควำมตั งใจของรัฐบำลไทยในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งกำรเข้ำร่วมในกำรพัฒนำและติดตำมแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเครือข่ำยฯ และบทบำทหน้ำที่ โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่: 

https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report 

 

มูลนิธิมำนุษยะ 

มูลนิธิมำนุษยะเป็นมูลนิธิในภูมิภำคเอเชียที่ส่งเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนำสิทธิมนุษยชน 

ควำมยุติธรรมทำงสังคม และสันติภำพโดยขบวนกำรกำรมีส่วนร่วม กำรขับเคล่ือนและกำรสร้ำงควำมเข็มแข็ง

ด้วยควำมกังวลที่มีมำกขึ นเรื่อยๆต่อธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ยุทธศำสตร์กำรใช้วิธีกำรจำกฐำน

สู่ล่ำงขึ นบนของมำนุษยะเป็นหลักประกันว่ำจะมีกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนจำกขบวนกำรวิจัยที่

อ้ำงอิงจำกหลักฐำนในชุมชนท้องถ่ิน และกำรพัฒนำกำรประเมินผลระดับชำติในเรื่องของธุรกิจกับสิทธิ

mailto:marc@manushyafoundation.org
mailto:pornpavee@manushyafoundation.org
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report


ค ำแปลแถลงกำรณข์องเครอืขำ่ยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนแหง่ประเทศไทย เรือ่งกำรพงัทลำยของ

เขือ่นเซเปยีน-เซน  ำนอ้ย ประเทศลำว 

(โครงกำรสร้ำงเข่ือนผลิตกระแสไฟฟำ้จำกพลังน  ำ เซเปียน-เซน  ำน้อย) 
 

 

มนุษยชน และเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับชุมชนด้วยกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดย

เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นเครือข่ำยที่หล่อรวมชุมชน นักวิชำกำร และ

ผู้เชี่ยวชำญเข้ำไว้ด้วยกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลนิธิมำนุษยะ โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่: https://www.manushyafoundation.org 

 

แหล่งอ้ำงอิง 

                                                             
i
  http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Attapeu188.php  
ii
  https://www.aljazeera.com/news/2018/07/thick-mud-hampers-laos-flood-rescue-missing-180728110054375.html 

iii
  http://www.pnpclaos.com/index.php/en/about-pnpc/business-structure 

iv
  http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project 

v
  https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/laos-dam-collapse-dam-fractured-following-monsoon-rainfall-three-times-greater-

than 
vi
    

http://raosukunfung.com/2018/07/27/%E0%BA%84%E0%BA%B9%E0%BA%81%E0%BA%B1%E0%BB%89%E0%BA%99%
E0%BA%99%E0%BB%8D%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BB%80%E0%BA%82%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BA%

AD%E0%BA%99%E0%BB%84%E0%BA%9F%E0%BA%9F%E0%BB%89%E0%BA%B2-%E0%BB%80/ 
vii

  https://www.internationalrivers.org/blogs/294/xe-pian%E2%80%93xe-namnoy-affected-people-want-consultation-before-
construction 

viii
  https://www.facebook.com/ThonglounSISOULITH/posts/1655355891242210 

ix
  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LAO/CCPR_C_LAO_CO_1_31861_E.pdf  

x
  https://issuu.com/greenpeaceth/docs/krabi_coal_report-krabi-at-the-cros_2e1cbc91f46e40 (p.37) 

xi
  https://www.ryt9.com/s/iq03/2851905  
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