Reckless Endangerment การสร้ างอันตรายอย่ างไม่ บันยะบังยัง
ประเมินความรับผิดชอบต่ อเหตุทรุดตัวของเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย
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เราขออุทิศรายงานนี้ให้กบั ผู้ตกเป็ นเหยื่อจากโศกนาฎกรรมเขื่อนเซเปี ยน-เซน้ าน้อย บุคคลอันเป็ นที่รักของพวก
เขา และคนอี กจานวนมาก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโครงการนี้ โดยส่วนใหญ่ไม่มีการยอมรับหรื อเยียวยา
ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับพวกเขา เราขอประกาศเกียรติ คุณของชาวบ้าน ซึ่งสละเวลาเล่าให้ฟังถึงความทุกข์ยาก มุมมองของ
พวกเขา และความหวังตัง้ ใจในการต่อสู้ เพือ่ ฟื ้ นฟูความเสียหายและอันตรายที่เกิ ดขึ้น และยืนยันสิ ทธิ ที่จะสร้างอนาคตอัน
มัน่ คงและมีศกั ดิ์ ศรี ของตน
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โครงการไฟฟ้าพลังน ้าเซเปี ยน-เซน ้าน้ อยขนาด 410 เมกะวัตต์ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้ างในลุ่มน ้าเซกงในลาว
ตอนใต้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนย่อยแห่งหนึ่งทรุดตัวลง ปล่อยมวลน ้ามหาศาลออกมาสังหารประชาชนอย่าง
น้ อย 71 คน และท่วมบ้ านเรือนและที่ทากินอีกหลายพันครอบครัว มวลน ้าที่ทะลักออกมาไหลไกลไปถึงตอนเหนือของ
กัมพูชา ทาลายพืชผลและทรัพย์สินในพื ้นที่ซึ่งอยู่ห่างไปอีก 80 กิโลเมตร
หนึ่งปี ให้ หลัง ชาวบ้ านลาวเกือบ 5,000 คนซึ่งต้ องสูญเสียบ้ านเรือนจากหายนะครัง้ นั ้น ยังคงไม่สามารถกลับไปที่
บ้ านของตนเอง ต้ องอาศัยในค่ายที่พกั พิงชัว่ คราว พึ่งพาปั จจัยสี่และเงินจานวนเล็กน้ อยที่แจกให้ กับผู้ประสบภัยทุกวัน แม้
จะรอดชีวิตจากการสูญเสียบ้ านเรือน บุคคลอันเป็ นที่รักและที่ทากินของตน ทุกวันนี ้ชาวบ้ านยังคงต้ องทุกข์ตรมจากการไม่
สามารถเข้ าถึงอาหารและที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ และต้ องดารงชีวิตอย่างไร้ ศกั ดิ์ศรีในที่พกั พิงชัว่ คราว ส่วนใหญ่ไม่
สามารถเดินทางกลับไปบ้ านเกิดของตนเองได้ และไม่มีอนาคตที่แน่นอน ส่วนอีกหลายพันคนได้ รับผลกระทบจากความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน และยังไม่ได้ รับการชดเชยแต่อย่างใด
จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีผ้ ใู ดที่ต้องรับผิดชอบต่อหายนะที่เกิดขึ ้น ในขณะที่มีพยานหลักฐานมากขึ ้นที่ชี ้ว่า บริษัทที่
เป็ นแกนนาพัฒนาและสร้ างเขื่อนแห่งนี ้คือ บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัดจากเกาหลี อาจ
เป็ นสาเหตุให้ เกิดการทรุดตัวของเขื่อน ทังนี
้ ้โดยการลดต้ นทุนเพื่อให้ มีกาไรสูงสุด การสอบสวนอย่างเป็ นอิสระตามคาสัง่
ของรัฐบาลลาว ชีว้ ่าการทรุดตัวของเขื่อนไม่ได้ เกิดจากเหตุสุดวิสยั หรื อไม่ได้ เป็ นเหตุไม่คาดฝันที่เป็ น “การกระทาของพระ
เจ้ า” รวมทังไม่
้ ได้ เป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ สื่อมวลชนของเกาหลีรายงานว่า บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัดได้ เปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงการอย่างสาคัญ โดยลดความสูงของสันเขื่อนย่อยที่ทรุดตัวลงมา ทังนี
้ ้
เพื่อประหยัดเงิน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ดพบว่า เขื่อนที่ทรุดตัวลงสร้ างอยู่บนหลุมยุบ แต่บริษัท เอสเค เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัดปฏิเสธความรับผิดชอบ
ไม่ว่าบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด จะมีส่วนในความประมาทเลินเล่อมากน้ อยเพียงใด
ทางบริษัทไม่สามารถจัดทา และหาเงินทุนสนับสนุนโครงการถึง 1.02 พันล้ านเหรียญด้ วยตนเอง หากยังมีอีกสามบริษัท
ซึ่งรวมตัวกับบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัดเป็ นกลุ่มบริษัทเอกชน ซึ่งสนับสนุนเงินงบประมาณ 306
ล้ านเหรียญให้ กับโครงการนี ้ ได้ แก่ บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น พาวเวอร์ จากัด, บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด

ของไทย และ บริษัทรัฐวิสาหกิจลาวซึ่งเป็ นของรัฐบาลลาว นอกจากเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการแล้ ว บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮ
ลดิ ้ง จากัดยังเป็ นที่ปรึกษาการก่อสร้ างโครงการ จึงควรมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
รัฐบาลลาว ไม่ใช่เป็ นแค่ผ้ พู ฒ
ั นาโครงการ โดยผ่านบริษัทรัฐวิสาหกิจลาวเท่านั ้น หากยังมีอานาจสูงสุดในการ
กากับดูแลโครงการซึ่งตังอยู
้ ่ในพรมแดนประเทศของตน
อีกหลายหน่วยงานมีส่วนให้ ทุนสนับสนุนโครงการ ช่วยให้ โครงการเริ่ มขึ ้นได้ รวมทังธนาคารไทยทั
้
งสี
้ ่แห่ง ได้ แก่
ธนาคารกรุ งไทย, ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต และ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศ
ไทย (เอ็กซิมแบงก์ ) ของไทย ซึ่งให้ เงินกู้กับผู้พฒ
ั นาโครงการ 714 ล้ านเหรียญ สานักงานกฎหมายซึ่งเป็ นผู้จัดทาสัญญา
เงินกู้ เปิ ดเผยข้ อมูลเบื ้องหลังเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่สนับสนุนให้ โครงการเดินหน้ าต่อไป รวมทัง้
การตกลงทาสัญญารับรีไฟแนนซ์เงินกู้บางส่วนในช่วงต่อไปด้ วย
รัฐบาลเกาหลีและรัฐบาลไทย ยังสนับสนุนโครงการโดยผ่านหน่วยงานภายใต้ การควบคุมของตน รัฐบาล
เกาหลีให้ เงินกู้กับรัฐบาลลาวในการพัฒนาโครงการนี ้ ทังยั
้ งเป็ นเจ้ าของบริษัทผู้ถือหุ้นหลายแห่งซึ่งเป็ น ผู้พฒ
ั นาโครงการ
เขื่อน ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลไทยเป็ นเจ้ าของกิจการซึ่งรับซื ้อไฟฟ้าจากเขื่อน ทังยั
้ งเป็ นผู้ถือหุ้นของหนึ่งในธนาคารที่ให้
เงินกู้กับโครงการนี ้ และบริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการ
โครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงเช่นนี ้ จาเป็ นต้ องมีการทาประกันภัยด้ วยเงินจานวนมาก เพื่อให้ โครงการ
เริ่มต้ นได้ การทาประกันภัยส่วนใหญ่ม่งุ คุ้มครองผู้พฒ
ั นาโครงการและธนาคารที่เกี่ยวข้ อง แต่การทาประกันภัยเพื่อ
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายมูลค่า 50 ล้ านเหรียญ ซึ่งทาไว้ กับบริษัท AIG จากสหรัฐฯ และบริษัทประกันภัย
Samsung Fire & Marine และ Korean Re จากเกาหลี ยังครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่สามด้ วย
ชาวบ้ านลาวที่พลัดถิ่นฐานซึ่งส่วนใหญ่สญ
ู เสียทรัพย์สินทังหมด
้
ต่างไม่ตระหนักว่ามีการทาประกันภัยเช่นนีอ้ ยู่ แม้ จะรู้ แต่
การยื่นเรื่องเพื่อขอชดเชยในประเทศซึ่งศาลขาดความเป็ นอิสระ และมีการกดขี่ปราบปรามอย่างกว้ างขวาง อาจเป็ นเรื่องที่
เสี่ยงอันตราย
หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี ้มีส่วนช่วยในระดับแตกต่างกัน เพื่อให้ โครงการเกิดขึ ้นได้ และทุกหน่วยงานต่างจะได้ รับ
กาไรจากโครงการนี ้ โดยอาจได้ รับกาไรในอีกหลายปี ต่อมา ตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชน
พวกเขาต้ องรับผิดชอบต่อความทุกข์ยากที่เกิดขึ ้นจากการทรุดตัวของเขื่อน
หน่วยงานซึ่งสนับสนุนและได้ รับกาไรจากเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย ต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อประกันว่ามีการ
เยียวยาอย่างเพียงพอ
● รัฐบาลลาวและกัมพูชา ควรประกันว่า ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อน เข้ าถึงการเยียวยา
ที่เป็ นผลผ่านกลไกรับข้ อร้ องเรียนทังในระบบศาลและอื
้
่น ๆ อย่างเหมาะสม รัฐบาลลาวยังควรประกันว่า ต้ องมี
การปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ในที่พกั พิงชัว่ คราวของผู้พลัดถิ่นโดยทันที และอนุญาตให้ ชาวบ้ านกลับไปที่
หมู่บ้านและที่ดินของตนเองได้ หากต้ องการ
● รัฐบาลเกาหลีและไทย ซึ่งสนับสนุโครงการนี ้โดยผ่านหน่วยงานภายใต้ การควบคุมของตน ควรประกันว่า ผู้
ได้ รับผลกระทบสามารถเข้ าถึงการเยียวยาที่เป็ นผล รวมทังการเยี
้
ยวยาผ่านศาล และประกันว่าบริษัทที่
รับผิดชอบซึ่งจดทะเบียนอยู่ในพื ้นที่ภายใต้ เขตอานาจของตน จะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
● บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด และบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด ควร
จัดตังกองทุ
้
นและกระบวนการรับข้ อร้ องเรียนที่เข้ าถึงได้ เพื่อให้ ประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบในลาวและกัมพูชา

สามารถได้ รับค่าชดเชยที่เพียงพอ และได้ รับการชดใช้ ต่อความเสียหายและอันตรายที่เกิดขึ ้น โดยค่าชดเชย
เหล่านี ้ต้ องครอบคลุมความสูญเสียและอันตรายทังปวงอั
้
นเป็ นผลมาจากโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย และ
รวมถึงกระบวนการที่จะฟื น้ ฟูชีวิตและความเป็ นอยู่ของชุมชนอย่างเต็มที่
● บริษัท ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด บริษัทร่วมทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อพัฒนาโครงการนี ้ และบรรดาเจ้ าหนี ้
รวมถึงธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ า
แห่ งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์ ) ของไทย ควรสนับสนุนเงินกองทุนและการจัดทากระบวนการเพื่อรับคาร้ อง
ขอค่าชดเชย
● บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาด้ านประกันภัยของโครงการ รวมทังบริ
้ ษัท AIG, Korean
Re, Samsung Fire & Marine และ Asia Capital Re ควรร่วมมือกับบริษัทที่ซื ้อประกันซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการ
เขื่อน ในการจัดทากระบวนการเพื่อรับคาร้ องขอค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย ทังนี
้ ้โดยการช่วยให้ ผ้ ยู ื่นคาร้ อง
สามารถเข้ าถึงเงินจานวน 50 ล้ านเหรียญ ซึ่งเป็ นการทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย
● ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทผู้พัฒนาโครงการเขื่อนทัง้ สี่ ควรใช้ อานาจต่อรองของตนกดดันให้ บริษัทต้ อง
ประกันให้ เกิดการเยียวยาอย่างเพียงพอ

1. การทรุ ดตัวของเขื่อน: “ทันใดนัน้ นา้ ก็ท่วมทะลักเข้ ามาจากทุกทิศทาง”
ช่วงค่าวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนย่อยของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเซเปี ยน-เซนา้ น้ อยทรุดตัวลงในแขวงจาปา
ศักดิ์ซึ่งเป็ นพื ้นที่ชนบทในลาวตอนใต้ การทรุดตัวของเขื่อนส่งผลให้ มวลน ้าหลายพันล้ านลูกบาศก์เมตรทะลักออกมา จน
ทาให้ เกิดนา้ ท่วมในพื ้นที่ขนาดเกาะแมนฮัตตันที่ความสูง 28 ฟุต น ้าท่วมอย่างฉับพลันยังพัดพาดินโคลนและเศษซาก
สิ่งของต่าง ๆ มาด้ วย ทาให้ ทงหมู
ั ้ ่บ้านจมมิดในน ้า และประชาชนด้ านท้ ายน ้าหลายพันคนจมอยู่ในมวลน ้า ทังนี
้ ้โดยมีการ
แจ้ งเตือนหรือแทบไม่มีการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าเลย
ชาวบ้ านกว่า 7,000 คนในเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปื อ ต้ องอพยพออกจากหมู่บ้านของตน ละทิ ้งถิ่นฐาน
บ้ านเรือนและที่ทากินซึ่งถูกนา้ ท่วมอย่างหนัก มีหมู่บ้านได้ รับผลกระทบทังหมด
้
19 แห่ง โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตและสูญหาย
อย่างเป็ นทางการคือ 71 คน1 สืบเนื่องจากไม่มีการสารวจข้ อมูลอย่างโปร่งใส ทาให้ เราไม่อาจทราบจานวนผู้สญ
ู เสียชีวิตที่
แท้ จริงได้
ผู้รอดชีวิตระบุว่า ได้ รับแจ้ งถึงภัยคุกคามครัง้ นี ้เพียงไม่กี่ชั่วโมงล่วงหน้ า ทาให้ แทบไม่มีเวลาที่จะอพยพออกจาก
พื ้นที่2 หลายคนที่ได้ รับผลกระทบอกว่า พวกเขาไม่ทราบมาก่อนว่ามีการสร้ างโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่ตอนเหนือ

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์. ‘Special report: Compensation talks begin for Lao dam disaster victims’. The Nation, 18
กุมภาพันธ์ 2562 <http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30364301>
2 โปรดดู คาให้ สม
ั ภาษณ์จากหลายคนและตารางเปรียบเทียบการไหลในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่ างเช่น ปรัชญ์ รุจิวนารมย์.
‘Special report: The deadly wave that changed everything for some Laotians’. The Nation, 23 มกราคม 2562
<http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30362746>
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น ้า จนกระทัง่ น ้าได้ ทะลักมาท่วมที่บ้านตนเองแล้ ว3 รายงานในภายหลังชี ้ว่า บริษัทที่สร้ างเขื่อนและหน่วยงานในท้ องถิ่น
ต่างมีข้อมูลล่วงหน้ าหลายวันว่าเกิดการร้ าวของเขื่อน ก่อนที่เขื่อนจะทรุดตัวลงมา แต่ไม่มีการดาเนินงานอย่างทันท่วงที 4
ในขณะที่น ้าเริ่มลดระดับลง บ้ านเรือน ที่ทากิน ป่ าไม้ และป่ าบุ่งป่ าทามยังคงจมอยู่ในทะเลโคลนและตะกอน
หลายคนที่กะเสือกกะสนเอาตัวรอดได้ ต้ องติดอยู่บนหลังคาบ้ านตนเอง อยู่บนต้ นไม้ และอยู่ในที่สงู เพื่อรอการช่วยเหลือ
การค้ นหาผู้ที่รอดชีวิตและสูญหายดาเนินต่อไปเป็ นเวลาหลายวัน ต้ องเผชิญกับทะเลโคลนขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวเข้ ามา
และอุปสรรคในการเข้ าถึงพื ้นที่ห่างไกลและพืน้ ที่ป่า ผู้รอดชีวิตไปอาศัยอยู่ในค่ายที่พกั พิงชัว่ คราว ซึ่งแม้ ผ่านไปหนึ่งปี พวก
เขาหลายคนยังอยู่ที่นั่น พวกเขาต่างได้ รับความทุกข์ยากจากมวลน ้าที่ทะลักเข้ ามาอย่างฉับพลัน และการสูญเสียญาติและ
เพื่อนบ้ านอย่างเจ็บปวดใจ รวมทังการสู
้
ญเสียบ้ านเรือน ทรัพย์สิน และการสูญเสียทังหมู
้ ่บ้าน
ในอีกฝั่งหนึ่งที่กัมพูชา คาดว่ามีประชาชน 15,000 คนที่จงั หวัดสตึงเตร็ง ซึ่งได้ รับผลกระทบจากการทรุดตัวของ
เขื่อนเช่นกัน5 มวลน ้าจากการทรุดตัวของเขื่อนไหลจากแม่น ้าเซเปี ยน เข้ าสู่แม่น ้าเซกง ทาให้ เกิดภาวะน ้าท่วมหนักทางตอน
เหนือของกัมพูชา บ้ านเรือนและที่ทากินตามริมฝั่งน ้าต้ องจมอยู่ใต้ นา้ ชาวบ้ านสูญเสียสัตว์เลี ้ยงและทรัพย์สิน ได้ รับความ
เสียหายด้ านการประมง แม้ ไม่มีผ้ เู สียชีวิตในกัมพูชา แต่รัฐบาลในพื ้นที่ต้องอพยพประชาชนกว่า 5,600 คนออกจาก
บ้ านเรือนของตนเอง 6 ชาวกัมพูชาที่ได้ รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อน ได้ รับความช่วยเหลืออย่างจากัด โดยไม่ได้ รับ
ค่าชดเชยเลย
___________________________
เสียงของผู้รอดชีวิต7
นางจันสาย
“เราไม่ได้ รับคาเตือนเกี่ยวกับการทรุดตัวของเขื่อนเลย ถ้ ามีการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าเพียงแค่สองสามชัว่ โมง เราคง
หนีทนั และปลอดภัย ลูกชายดิฉันและตัวดิฉันเพิ่งมาถึงบ้ าน และกาลังจะเริ่มกินข้ าวเย็นตอนได้ ยินเสียงคนตะโกนว่า ‘หนี
เร็ว! หนีเร็ ว! นา้ กาลังมา!’ น ้ามาถึงอย่างรวดเร็ ว ดิฉันทาได้ แค่กระโดดออกจากบ้ านและว่ายไปตามนา้ ทาให้ ได้ เห็นบ้ าน
พังทะลายไปทีละหลัง ขณะที่มีมวลน ้าอยู่รอบตัว ดิฉันปล่อยตัวเองให้ ลอยไปตามน ้าจนไกลจากบ้ าน ทันใดนั ้นก็นึกได้ ว่า
ลูกชายคนเล็กยังหลับอยู่ในบ้ าน จึงได้ ว่ายนา้ กลับไป แต่ระดับนา้ เพิ่มสูงกว่าประตูด้านหน้ า ดิฉันจึงพยายามว่ายนา้ ไปที่
หลังคา ซึ่งเป็ นจุดที่เพื่อนบ้ านหลายคนขึ ้นไปหลบภัยอยู่และอุ้มลูกชายเอาไว้ ดิฉันเอาลูกมาอุ้มและเฝ้ามองดูซากศพที่ถูก
ลอยพัดผ่านไป ศพแล้ วศพเล่า ลอยไปตามสายน ้าที่ไหลผ่านต้ นไม้ ขนาดใหญ่และบ้ านที่พงั ทลาย ดิฉันไม่อยากพูดถึงเรื่อง

Ian G. Baird, การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562
4 Mike Ives. ‘A Day Before Laos Dam Failed, Builders Saw Trouble’. The New York Times, 26 กรกฎาคม 2561:
https://www.nytimes.com/2018/07/26/world/asia/laos-dam-collapse.html
5 Oxfam Cambodia, Situation Report #1. ‘น ้าท่วมฉับพลันข้ ามพรมแดน อันเป็ นผลมาจากการทรุ ดตัวชองเขื่อนเซ
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6 เพิ่งอ้ าง
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นี ้อีกเลย ดิฉันไม่สามารถสลัดภาพของศพเหล่านั ้นออกไปจากความคิดได้ พ่อแม่ที่แก่ชราของดิฉันก็หายไปกับสายนา้
ดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ ว”
นางแย้
“น ้าท่วมทะลักมาถึงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ า ครัง้ แรกน ้าสูงระดับเอว ต่อมาก็สงู ขึ ้นมาที่ระดับคอดิฉัน ต่อมาก็
ท่วมศีรษะทันที ทาให้ ดิฉันต้ องลอยไปกับสายน ้า มองอะไรไม่เห็น นอกจากยอดต้ นไม้ ขนาดใหญ่ ดิฉันพยายามว่ายน ้า
โดยระหว่างนั ้นก็คิดถึงลูกที่อยู่ในครรภ์ สามีว่ายน ้ามาหา และพยายามดันดิฉันขึ ้นเหนือนา้ แต่ก็ทาให้ เขาต้ องตกอยู่ใต้ น ้า
ดิฉันจาไม่ได้ ว่าใช้ เวลาต่อสู้ดิ ้นรนให้ รอดชีวิตนานเพียงใด จนกระทัง่ เห็นพ่อแม่เดินทางมาด้ วยเรือและพาเราไปยังที่ ๆ
ปลอดภัย ทุกวันนี ้ ดิฉันและครอบครัวยังอยู่ในที่พกั พิงชัว่ คราวแห่งนี ้ เป็ นที่ ๆ เล็กและสกปรก เราต้ องใช้ ทุกอย่างที่มี
รอบตัวเพื่อเป็ นที่นอนบนพื ้น แต่บางคนหาไม่ได้ ก็ต้องนอนบนพื ้นเปล่า ๆ แต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่สามารถข่มตาหลับ เรา
ได้ แต่ร้องไห้ คิดถึงบ้ านของตนเอง คิดถึงคนที่รัก และรู้ว่าเราได้ สญ
ู เสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ ว ดิฉันรู้สึกร่างกายเหนื่อยล้ า
จิตใจก็เหนื่อยล้ า ไม่ร้ ูว่าใครจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียของพวกเรา”
นางจันดี

“ดิฉันได้ ยินเสียงน ้าไหลมาจากตอนเหนือของหมู่บ้าน เสียงดังยังกับลมพายุ สามีคว้ าตัวลูกชายวัยหกขวบเอาไว้
และพวกเราสามคนกระโดดออกจากบ้ านขึ ้นเรือ แต่เรือก็ถูกนา้ พัดทาลาย เราได้ แต่มองหน้ ากัน ไม่ร้ ูจะทาอย่างไรดี พวก
เราหวาดกลัวมาก สามีถูกพัดไปอีกทางหนึ่ง ลูกชายไปอีกทางหนึ่ง ส่วนดิฉันก็ลอยไปตามน ้าห่างไกลจากพวกเขาออกมา
ดิฉันตะโกนเรียกลูกชาย ‘จับต้ นไม้ นั ้นไว้ จับให้ แน่นนะ แม่กาลังไปหาลูก!’ ลูกชายพยายามเกาะต้ นไม้ เอาไว้ แต่น ้ามาแรง
มาก ทาให้ เขาถูกพัดออกไป โชคดีที่เขายังจับเสาไฟฟ้าไว้ ได้ เพื่อนบ้ านคนหนึ่งขับเรือมาใกล้ ๆ และช่วยพาเราไปที่หลังคา
บ้ านได้ ”
นางไหม
“วันนี ้เป็ นวันที่ห้าหลังการทรุดตัวของเขื่อน ดิฉันยังใส่เสื ้อผ้ าชุดเดิม รู้ สึกคันไปทัว่ ร่างกาย อยากจะอาบน ้า
อยากจะเปลี่ยนเสื ้อผ้ า ดิฉันเห็นศพคนลอยเต็มไปหมด เป็ นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้ เห็นในชีวิตนี ้ ไม่มีการเตือน
ก่อนเลย จู่ ๆ น ้าก็ท่วมมาทุกทิศทาง ดิฉันพยายามต่อสู้เอาตัวรอด และช่วยเหลือคนอื่น แต่ยงั หาน้ องสาวและครอบครัวไม่
เจอ น้ องของดิฉันชื่อน้ อย เธออายุแค่ 17 ปี และเพิ่งจะมีลกู ดิฉันจะกลับไปค้ นหาเธอ เธออาจยังมีชีวิตอยู่ อาจรู้สึกหนาว
หิวโหย และอยากดื่มนา้ เราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ไม่มีอะไรเหลือเลย ดิฉันหวังว่ารัฐบาลจะเข้ าใจถึงความสูญเสียและ
ช่วยเหลือเราได้ ”
นายวี

“พวกเราไม่ร้ ูเลยว่าน ้ากาลังท่วม ผมได้ ยินเสียงคนตะโกนนอกบ้ านว่า ‘น ้าท่วมแล้ ว วิ่งหนีเร็ วพี่น้อง!’ ผมจึงวิ่ง
ออกไปข้ างนอก และเห็นมวลน ้าที่ไหลทะลักอย่างรวดเร็วมาที่ประตูบ้าน ภรรยาและลูกสาวยังไม่กลับจากนา ผมจึงไปหลบ
ภัยที่หลังคาใกล้ ๆ บ้ าน รู้สึกกังวล กระสับกระส่าย เมื่อทีมกู้ภยั พาเราไปที่ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว ผมไม่สามารถพักผ่อนได้ เลย
เอาแต่ค้นหาครอบครัวตัวเอง สุดท้ ายก็เห็นลูกสาวนั่งอยู่คนเดียว เอาแต่ร้องไห้ ผมวิ่งเข้ าไปกอดเธอและเราต่างร้ องไห้
ด้ วยกัน ตอนแรกผมหาภรรยาไม่เจอ ได้ แต่กุมมือลูกสาวและเดินไปที่ค่ายแห่งอื่น จนสุดท้ ายก็ได้ พบกับภรรยา ถือว่า
มหัศจรรย์มาก ช่วงที่น ้าท่วมทะลักเข้ ามา ผมคิดว่าพวกเราคงตายกันทังหมด
้
ผมไม่ร้ ูว่าใครต้ องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย

ชีวิตเหล่านี ้ ผมไม่ร้ ูว่าอนาคตของครอบครัวผมและคนอื่นจะเป็ นอย่างไร หากเรากลับไปอยู่ในหมู่บ้านเดิม เราคงต้ องอยู่
อาศัยด้ วยความหวาดกลัว ไม่ร้ ูว่าเหตุการณ์แบบนี ้จะเกิดขึน้ อีกเมื่อไร”
2. เขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อยและไฟฟ้ าพลังนา้ ในลาว
โครงการไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อยขนาด 410 เมกะวัตต์ ครอบคลุมหลายพื ้นที่ของแขวงจาปาศักดิ์
และแขวงอัตตะปื อทางลาวใต้ เป็ นโครงการผันน ้าข้ ามลุ่มน ้าขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้ างในเขตต้ นน ้าของแม่นา้ เซเปี ยนและ
แม่น ้าเซน ้าน้ อยในลุ่มน ้าเซกง
โครงการนี ้ประกอบด้ วยเขื่อนขนาดใหญ่สามเห่ง และอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ในแม่น ้าเซนา้ น้ อย รายล้ อมด้ วยเขื่อน
ย่อย (หรือเขื่อนปิ ดช่องเขา “saddle dam”) ซึ่งเป็ นเขื่อนที่ช่วยเสริมแรงให้ กับอ่างเก็บน ้า อ่างเก็บนา้ มีความสูง 73 เมตร
และยาว 1,600 เมตร จุน ้าได้ 1,043 ล้ านลูกบาศก์เมตร ส่วนหนึ่งของโครงการยังรวมถึงการสร้ างอุโมงส่งน ้าใต้ ดินและ
คลองส่งน ้า เป็ นอุโมงค์ขนาด 16 กิโลเมตรที่สามารถปล่อยนา้ ข้ ามพรมแดนเข้ าไปสู่แม่น ้าเซกง ทาให้ น ้าไหลจากลาวไปยัง
กัมพูชา8
ช่วงที่เขื่อนดินปิ ดช่องเขาต่า D ทรุดตัวลงในเดือนกรกฎาคม 2561 คาดว่าการก่อสร้ างโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซ
น ้าน้ อยก่อสร้ างแล้ วเสร็จประมาณ 90% แม้ จะมีข้อกังวลอย่างต่อเนื่องด้ านความปลอดภัยและการขาดความรับผิดต่อ
ความเสียหายจากการทรุดตัวของเขื่อน แต่การก่อสร้ างก็เริ่มใหม่อีกครัง้ ในเวลาไม่นานหลังจากนั ้น คาดว่าเขื่อนแห่งนี ้จะ
เดินเครื่องได้ ช่วงปลายปี 25629
______________
การพัฒนาโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย
โครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อยเริ่มจัดทาขึ ้นเมื่อกว่า 25 ปี ที่แล้ ว ในขณะนั ้น รัฐบาลลาวซึ่งเพิ่งเริ่มเปิ ดประเทศ
รับการลงทุนจากต่างชาติ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่และการส่งออกไฟฟ้า เพื่อเป็ นแนวทาง
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปี 2537 กลุ่มบริษัทจากเกาหลี ได้ แก่ Dong Ah Construction เริ่มสารวจความเป็ นไปได้ ในการสร้ างเขื่อนใน
พื ้นที่ต้นน ้าของแม่น ้าเซเปี ยนและแม่น ้าเซน ้าน้ อย เพื่อขายไฟฟ้าให้ กับประเทศไทย แต่ในปี 2541 ผู้พฒ
ั นาโครงการประสบ
ปั ญหาด้ านเงินทุน โดยวิกฤติการเงินในเอเชียกาลังแพร่ขยายไปทัว่ ภูมิภาค ภายหลังการก่อสร้ างในเบื ้องต้ นและการ
โยกย้ ายหลายหมู่บ้านในพื ้นที่ การก่อสร้ างโครงการก็ยุติลง เริ่มมีการรือ้ ฟื น้ โครงการใหม่อีกครัง้ ในปี 2549 โดยบริษัท
ผู้พฒ
ั นาโครงการในปั จจุบนั ได้ ลงนามความตกลงศึกษาโครงการนี ้กับรัฐบาลลาว สุดท้ ายแล้ วการก่อสร้ างโครงการได้ เริ่ม
ขึ ้นใหม่อีกครัง้ ในปี 2556 ตอนที่เขื่อนปิ ดช่องเขาทรุดตัวลง การก่อสร้ างโครงการเกือบแล้ วเสร็จหมดแล้ ว และคาดว่าจะ
สามารถเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในสิ ้นปี 2561

Power Technology, ‘โครงการไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย’. https://www.powertechnology.com/projects/xe-pian-xe-namnoy-hydroelectric-power-project/
9 Kungsri Securities, ‘RATCH - A yield play for risk-off market’. 12 ธันวาคม 2561
http://www.krungsrisecurities.com/researchcontent/3/9/?id=7184
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กรอบเวลาของโครงการ
● 2549: ลงนามบันทึกความเข้ าใจฉบับใหม่ของโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย
● 2550: บริษัททีม คอนซัลติ ้งจากประเทศไทยเริ่มประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม
● 2553: ส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม ให้ กับหน่วยงานทรัพยากรน ้าและ
สิ่งแวดล้ อมของลาว มีการให้ ความเห็นและขอข้ อมูลเพิ่มเติม (ซึ่งต่อมามีการให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานที่จัดทา
โดยบริษัทลาว คอนซัลติ ้ง กรุ๊ป)10
● พฤษภาคม 2554: หน่วยงานทรัพยากรน ้าและสิ่งแวดล้ อมของลาวออกใบอนุญาตรับรองความถูกต้ องด้ าน
สิ่งแวดล้ อมให้ โครงการ
● 2554: ทาความตกลงเกี่ยวกับการให้ สมั ปทานโครงการ
● 2555: บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนที่จดทะเบียนในลาวเพื่อพัฒนาโครงการนี ้
ติดต่อธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ International Finance Corporation (IFC) เพื่อขอเงินกู้ IFC/ADB ได้
ติดต่อให้ ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ ทาการประเมินและตรวจสอบความเป็ นไปได้ ของโครงการ และเผยแพร่ผล
การศึกษา เกี่ยวกับข้ อกาหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ โครงการนี ้สอดคล้ องกับมาตรฐานการดาเนินงานของ IFC และ
แนวทางป้องกันของ ADB บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัด ทาสัญญากับบริษัทลาว คอนซัลติ ้ง กรุ๊ปเพื่อ
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันของ IFC/ADB โดยข้ อค้ นพบจากการประเมินของ
IFC/ADB ได้ ถูกนามาใช้ เพื่อกาหนดกรอบอ้ างอิงของการศึกษาของบริษัทลาว คอนซัลติ ้ง กรุ๊ป 11
● ปลายปี 2555: บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัดพยายามหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนทางเลือก และการทา
ประกันภัยจากนักลงทุนในไทย เกาหลี และสิงคโปร์
● กุมภาพันธ์ 2556: ลงนามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า โดยไฟฟ้าจานวน 370 เมกะวัตต์ จะขายให้ กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย ส่วนอีก 40 เมกะวัตต์ ขายให้ กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตของลาว เป็ นสัญญาสัมปทานอายุ 27 ปี

ความเห็นจาก WREA ประกอบด้ วย การขาดข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศที่จะได้ รับผลกระทบจากโครงการ การ
ขาดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับพื ้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดการศึกษาและการพิจารณา
ว่ายังมีการทาเหมืองอยู่ในพื ้นที่ การขาดเหตุผลที่สนับสนุนโครงการและที่ตงโครงการ
ั้
การไม่พิจารณาถึงแนวทางเพื่อสร้ าง
ความมัน่ คงให้ กับอ่างเก็บนา้ รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับปั ญหาตะกอนในพื ้นที่ การไม่ให้ ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจากโครงการและการจัดหาน ้าดื่มให้ พวกเขา การขาดการชดเชยอย่างเพียงพอสาหรับแต่ละ
ครัวเรือน ไม่มีการจัดสรรเงินทุนยามฉุกเฉินสาหรับแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการก่อสร้ างและการเดินเครื่อง Team
Consulting, ‘Environmental Impact Assessment: Final Report’. Chapter 1, Introduction, หน้ า 1.2-1.11
http://www.pnpclaos.com/images/PDF/EnvSocialDoc/EnvImpactAssessment/Chapter1/PNPC_EIA_Chap01_In
troduction_Final.pdf
11 ข้ อมูลการประเมินขันสุ
้ ดท้ ายของบริษัท LCG ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัด อย่างไรก็
ดี ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการศึกษาทังหมด
้
โดยเฉพาะเนื ้อหาการประเมินที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบด้ านสังคมและการ
โยกย้ ายชุมชน http://www.pnpclaos.com/index.php/en/environmental-social/control-documents
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● 2556: เริ่ มการก่อสร้ าง12
___________________
20 ปี ของความทุกข์ ยาก
ก่อนการทรุดตัวของเขื่อนดินปิ ดช่องเขาต่า D โครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย เริ่มสร้ างความเสียหายอย่าง
สาคัญทังด้
้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมแล้ ว รวมทังการละเมิ
้
ดสิทธิมนุษยชนของชุมชนในพื ้นที่ การละเมิดเหล่านีเ้ กิดขึ ้นตังแต่
้
เริ่มจัดทาโครงการครัง้ ใหม่ ทาให้ ชุมชนกลุ่มชาติพนั ธ์ ยาหวน (Nya Heun หรือ Heuny) ซึ่งเป็ นชนพื ้นเมืองต้ องอพยพไปอยู่
ที่อื่นนอกพื ้นที่เก็บนา้ และอ่างเก็บนา้ ด้ านตะวันออกของที่ราบสูงโบลาเวน เมืองปากซ่อง แขวงจาปาศักดิ์ พวกเขาถูกสัง่ ให้
ย้ ายไปอยู่ในพื ้นที่ที่เรียกว่าบ้ านชัตสาน ทาให้ ประสบความยากลาบากในการดารงชีวิต ขาดแคลนที่ดินที่เหมาะสมแก่การ
ทาเกษตรกรรมหรือเลี ้ยงสัตว์ ขาดแคลนน ้า และสร้ างความขัดแย้ งกับหมู่บ้านใกล้ เคียง เนื่องจากเข้ าไปอาศัยอยู่ในที่ดินที่
เป็ นของหมู่บ้านเหล่านั ้นอยู่แล้ ว13 ทาให้ เกิดข้ อกังวลว่า จะเกิดปั ญหารุ นแรงต่อความมัน่ คงด้ านอาหาร โดยไม่ได้ รับความ
ช่วยเหลือจากผู้พฒ
ั นาโครงการ ส่งผลให้ ในหลายกรณี หน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศต้ องนาความช่วยเหลือด้ าน
อาหารไปให้ กับชาวบ้ านที่อพยพเข้ าไปอยู่ใหม่ ภายหลังการระงับโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อยในปี 2541 และแม้ จะมี
คาสัง่ ห้ ามจากรัฐบาล แต่ชาวบ้ านหลายคนทยอยเดินทางกลับไปที่ตงั ้ หมู่บ้านและที่ทากินเดิม เริ่ มทาเกษตรกรรมแบบ
พอเพียง และดารงชีพแบบหาของป่ าต่อไป14
เมื่อการก่อสร้ างเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อยเริ่ มขึ ้นอีกครัง้ ในปี 2556 ชาวบ้ านจาก 10 หมู่บ้านเหล่านี ้ รวมทังอี
้ กสอง
หมู่บ้านซึ่งต่อต้ านคาสัง่ ให้ อพยพในตอนแรก ต้ องถูกบังคับโยกย้ ายเป็ นครัง้ ที่สอง ต้ องออกจากบ้ านเกิดกลับไปยังที่ดินซึ่ง
เป็ นที่จดั สรรใหม่ ในการลงพื ้นที่จดั สรรใหม่เมื่อปี 2556 นักวิจยั พบว่า ชาวบ้ านประสบปั ญหา ไม่สามารถเข้ าถึงอาหาร น ้า
และที่ดินอย่างเพียงพอ ในระหว่างการสัมภาษณ์ ชาวบ้ านให้ ข้อมูลว่า ทางบริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการไม่ได้ เข้ ามาขอคา
ปรึกษาหารือหรือให้ ข้อมูลอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อที่อยู่อาศัย ที่ดินทากิน และป่ าไม้ รวมทัง้
ผลกระทบต่อการทาประมง15
เมื่อเร็ว ๆ นี ้ ขณะที่การก่อสร้ างโครงการเดินหน้ าต่อไป การสร้ างเขื่อนและการผันน ้าจากพื ้นที่ต้นนา้ ของแม่น ้าเซ
เปี ยน เข้ าสู่อ่างเก็บนา้ ของโครงการ ทาให้ น ้าในแม่น ้าลดระดับลงอย่างมาก ส่ง ผลกระทบต่อชาวบ้ านที่พึ่งพาการทาประมง
Yuthana Praiwan. ‘Ratch Pushes Back Start Date of Laos Dam’. Bangkok Post, 4 ตุลาคม 2561
http://www.bangkokpost.com/business/news/1551706/ratch-pushes-back-start-date-of-laos-dam
13 มีการบรรยายถึงสภาพที่เกิดขึ ้นในช่วงแรกในหนังสือที่จด
ั พิมพ์โดย: International Rivers Network. ‘Power Struggle:
the Impacts of Hydro Development in Laos’ กุมภาพันธ์ 2542
http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/powerstruggle.hires_.pdf
ต่อมามีการนาข้ อมูลอย่างละเอียดไปตีพิมพ์ในรายงานและบทความต่าง ๆ อย่างเช่น Baird, Ian G. 2556.
Remembering old homes: The Houay Ho Dam, the resettlement of the Heuny (Nya Heun), and the struggle for
space. หน้ า 241-263 Oliver Tappe and Vatthana Pholsena (eds.), Interactions with a Violent Past: Reading
Post-Conflict Landscapes in Cambodia, Laos, and Vietnam. University of Singapore Press, Singapore.
14 อ้ างแล้ ว (Baird 2556)
15 International Rivers, ‘จดหมายถึงบริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย’ 31 มกราคม 2556
http://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896
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และกระทบต่อความมัน่ คงด้ านอาหารของชาว Jrou Dak (Laven Nam) ชนพื ้นเมืองและกลุ่มชาติพนั ธุ์ในลาวซึ่งอาศัยอยู่
ด้ านท้ ายน ้าในเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปื อ พวกเขายังเป็ นคนกลุ่มเดียวกับที่ถูกน ้าท่วม ภายหลังการทรุดตัวของเขื่อน
จากร่ างรายงานการศึกษาในปี 2538 ของ Wildlife Conservation Society คาดการณ์ว่ามีอย่างน้ อย 19 หมู่บ้านที่จะได้ รับ
ผลกระทบอย่างสาคัญจากการสูญเสียด้ านประมง โดยเป็ นผลมาจากการก่อสร้ างโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย16
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาไม่มีการยอมรับอย่างเหมาะสมต่อผลกระทบด้ านท้ ายน ้าเหล่านี ้ ทังไม่
้ มีการวางแผนเพื่อบรรเทา
ผลกระทบโดยบริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการ
การเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็วของไฟฟ้ าพลังนา้ ในลาว
เขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อยเป็ นหนึ่งในหลายโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้า ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างในลาว โดยเป็ น
ส่วนหนึ่งของแผนของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนประเทศ โดยการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน 17 ใน
เดือนพฤษภาคม 2562 รัฐบาลลาวระบุว่า ในปั จจุบนั มีโรงไฟฟ้าพลังน ้าที่เดินเครื่องแล้ ว 63 โรง มีกาลังผลิตติดตังรวมกั
้
น
7,213 เมกะวัตต์ ทังยั
้ งอยู่ระหว่างการก่อสร้ างอีก 112 โครงการ ซึ่งจะมีกาลังผลิตติดตังรวมกั
้
น 7,598 เมกะวัตต์ และมี
แผนก่อสร้ างเพิ่มเติมอีก 340 โครงการ ซึ่งจะมีกาลังผลิตติดตังรวมกั
้
น 19,494 เมกะวัตต์18
การเติบโตของภาคไฟฟ้าพลังน ้าในลาว ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากความต้ องการไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้ าน
โดยเฉพาะประเทศไทย รวมทังความต้
้
องการไฟฟ้าในเวียดนามและกัมพูชา รวมทังมาเลเซี
้
ยและสิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี 1้ 9
แผนการขยายการผลิตไฟฟ้าพลังน ้าของรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ จากการส่งออก ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ
และขจัดความยากจน ความก้ าวหน้ าของภาคไฟฟ้าพลังน ้าในลาวได้ รับการหนุนเสริมจากหลายหน่วยงาน รวมทังธนาคาร
้
เพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคี โดยเฉพาะธนาคารโลก และ International Finance Corporation ซึ่งเป็ นบริษัทเอกชนใน
เครือของตน รวมทังธนาคารพั
้
ฒนาเอเชีย ทังยั
้ งมีแหล่งทุนระดับทวิภาคี และนักลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศอีก
จานวนมาก รวมทังบริ
้ ษัทผู้พฒ
ั นาและก่อสร้ างโครงการ [สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชีย
และธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคี โปรดดูบทที่ 6]
ภายหลังการทรุดตัวชองเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย รัฐบาลลาวประกาศยุติการลงทุนไฟฟ้าพลังน ้าเพิ่มเติมชัว่ คราว
โดยให้ รอผลการทบทวนนโยบายไฟฟ้าพลังน ้าของประเทศ20 อย่างไรก็ดี การชะลอโครงการดังกล่าวมีผลกับโครงการที่ยงั
Tyson Roberts & Ian G. Baird (2538). ‘Rapid Assessment of Fish and Fisheries for The Xe Nam Noy – Xe
Pian Hydroscheme in Southern Lao PDR.’ Wildlife Conservation Society, เวียงจันทน์
17 Gabriele Giovannini (2561). ‘Power and Geopolitics along the Mekong: The Laos–Vietnam Negotiation on
the Xayaburi Dam.’ Journal of Current Southeast Asian Affairs 37(2) 63–93
18 จานวนนี ้รวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ Songxay Sengdara, ‘Govt, hydro developers
pave way for safe dam management’. Vientiane Times, 19 มิถุนายน 2562
http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt141.php
19 David Roberts & Jalel Sager. ‘Recharging Asia’s Battery’ Foreign Affairs, 1 กันยายน 2559
20 Richard Finney. ‘Laos Shelves New Hydropower Projects Pending Policy, Safety Reviews’, Radio Free Asia,
7 สิงหาคม 2561 http://www.rfa.org/english/news/laos/shelves-08072018131713.html
ในที่ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกที่กรุงฮานอยในเดือนกันยายน 2561 ฯพณฯ ทองลุน สีสลุ ิด นายกรัฐมนตรีลาวยืนยันว่า แม้
จะมีการตรวจสอบอย่างเข้ มงวดมากขึ ้นต่อโครงการขนาดใหญ่ แต่ลาวจะยังคงเดินหน้ าตามยุทธศาสตร์ ไฟฟ้าพลังน ้า
16

ไม่มีการทาความตกลงในเบื ้องต้ นเท่านั ้น จนถึงปั จจุบนั ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
อย่างจริงจัง21
แม้ จะระบุวัตถุประสงค์ในการขจัดความยากจน แต่ผ้ สู งั เกตการณ์ตงค
ั ้ าถามว่า การก่อสร้ างไฟฟ้าพลังน ้าในลาว
จะให้ ผลประโยชน์ที่แท้ จริงกับคนในพื ้นที่มากน้ อยเพียงใด โดยเฉพาะชุมชนซึ่งได้ รับผลกระทบโดยตรงจากผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้ อมของโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เน้ นการเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะในภาคไฟฟ้าพลังน ้า ส่งผลให้ เกิด
ความยากจนมากขึ ้นในประชากรหลายส่วน ทาให้ ชาวบ้ านไม่สามารถเข้ าถึงที่ดิน อาชีพ และทรัพยากรได้ 22
ภายหลังการเดินทางไปเยือนลาวครัง้ ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2562 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วย
ความยากจนสุดโต่งและสิทธิมนุษยชน เน้ นให้ เห็นความเปราะบางของชุมชนในพื ้นที่ และผลกระทบด้ านลบจากเขื่อน
ขนาดใหญ่ และโครงการสาธารณูปการขันพื
้ ้นฐานอื่น ๆ เขาเน้ นว่าความเปราะบางเช่น นี ้ เห็นได้ ชดั เจนจากสภาพทาง
สังคมและการเมือง ซึ่งปิ ดกั ้นไม่ให้ ประชาชนสามารถแสดงความเห็นและเข้ าถึงกลไกเพื่อยืนยันสิทธิของตน โดยรวมถึง
“…การขาดกลไกรับข้ อร้ องเรียนที่เป็ นผล ระบบยุติธรรมซึ่งมีความข้ องเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนน้ อยมาก การ
ควบคุมจัดการอย่างเบ็ดเสร็จของรัฐบาลต่อสื่อมวลชน มาตรการควบคุมอย่างเข้ มงวดต่อการดาเนินงานขององค์กรภาค
ประชาสังคมที่เป็ นอิสระ และการควบคุมอย่างเข้ มงวดต่อความช่วยเหลือจากต่างชาติ ส่งผลให้ ความพยายามที่ จะส่งเสริม
การปรึกษาหารืออย่างจริงจัง การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแสวงหาคาปรึกษาและคาวิจารณ์อย่างจริงจัง
หรือการเสนอแนวทางที่เป็ นทางเลือกอย่างอื่น กลายเป็ นสิ่งที่ยุ่งยาก และอาจไม่สามารถทาได้ ”23
แม้ จะมีการจัดทาเอกสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมสาหรับเขื่อนขนาดใหญ่ แต่
การดาเนินงานจริงแทบไม่เกิดขึ ้น และยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับศักยภาพของหน่วยงานที่จะติดตามและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามข้ อบังคับด้ านการควบคุม โครงการเขื่อนในลาวหลายแห่งส่งผลกระทบอย่างสาคัญด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม แต่ใน
ระหว่างการประเมินผลกระทบ บริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการกลับให้ ความสาคัญน้ อยเกินไปกับผลกระทบเหล่านี ้ ทาให้ บริษัท
เหล่านี ้หลีกเลี่ยงความรับผิดที่มีต่อความเสียหายอย่างกว้ างขวางและความเสียหายในระยะยาวต่อระบบนิเวศและชุมชน
ในพื ้นที่
3. ใครอยู่เบือ้ งหลังเขื่อนแห่ งนี?้ ผู้พัฒนาและผู้ให้ ทุนสนับสนุนโครงการ
ต่อไป อย่างไรก็ดี เขาไม่เห็นด้ วยกับการระบุว่าลาวเป็ น “แบตเตอรี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” ตามที่เจ้ าหน้ าที่รัฐบาล
เคยระบุอีกต่อไป โดยบอกว่า ลาวไม่มีศกั ยภาพตอบสนองความต้ องการด้ านพลังงานของประเทศเพื่อนบ้ าน: ‘Laos to
press on with dam-building after deadly collapse: PM’, Channel News Asia, 12 กันยายน
2561http://www.channelnewsasia.com/news/asia/laos-to-press-on-with-dam-building-after-deadly-collapsepm-10709852
21 Philip Alston, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยความยากจนสุดโต่งและสิทธิมนุษยชน: การ
เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. คณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 24 พฤษภาคม
2562, A/HRC/41/39/Add.2 http://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/06/laos-advance-unedited-report.pdf
22 Philip Alston, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยความยากจนสุดโต่งและสิทธิมนุษยชน: การ
เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. แถลงการณ์ในโอกาสสิ ้นสุดการเยือนประเทศ, 28 มีนาคม 2562,
น. 4 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/EOSVisitToLao28Mar2019_EN.pdf
23 เพิ่งอ้ าง น. 2

เขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อยพัฒนาขึ ้นในรูปแบบการให้ เอกชนสร้ างและโอนเป็ นของรัฐภายหลัง (build, operate
and transfer - BOT)24 หมายถึงว่า กลุ่มบริษัทเอกชนจะกากับดูแลการก่อสร้ างเขื่อนและเดินเครื่องภายในเวลา 27 ปี
ก่อนจะโอนกรรมสิทธิให้ กับรัฐบาลลาว โดยในช่วงเวลาดังกล่าว พวกเขาสามารถควบคุมเขื่อน เก็บรายได้ และสร้ างผล
กาไรจากเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน ้าส่วนใหญ่ที่สร้ างในลาว ได้ รับการพัฒนาขึ ้นในรูปแบบ BOT
โครงการมูลค่า 1.02 พันล้ านเหรียญนี ้ ได้ รับทุนสนับสนุนในรูปของการกู้ยืมและการถือหุ้น25 โดยมีการขอเงินกู้
ระยะเวลา 20 ปี มูลค่า 714 ล้ านเหรียญจากธนาคารไทยทังสี
้ ่แห่ง ครอบคลุม 70% ของต้ นทุนการก่อสร้ างโครงการ โดย
กลุ่มธนาคารผู้ให้ ทุนประกอบด้ วยธนาคารไทยสี่แห่ง เป็ นธนาคารพาณิชย์ รวมทัง้ ธนาคารกรุ งไทย, ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา และธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์ ) ซึ่งเป็ น
หน่วยงานให้ เงินกู้เพื่อส่งออกของรัฐบาล 26

ส่วนอีก 30% หรือประมาณ 306 ล้ านเหรียญ เป็ นการถือหุ้นของบริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการทังสี
้ ่ เป็ นการซื ้อหุ้นใน
บริษัทร่วมทุนซึ่งจดทะเบียนในลาว ในชื่อว่า บริษัท ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด ซึ่งเป็ นผู้ก่อสร้ างและจะเดินเครื่อง
เขื่อน สมาชิกกลุ่มบริษัททังสี
้ ่ที่ถือหุ้นโครงการนี ้ประกอบด้ วย
● บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ถือหุ้นในโครงการ 26% เป็ นบริษัทลูกของกลุ่ม
บริษัทระหว่างประเทศจากเกาหลีในเครือ SK Group กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ คดั เลือกบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ให้ เป็ นบริษัทผู้รับเหมาซึ่งทาหน้ าที่ด้านวิศวกรรม-การจัดหา-และการก่อสร้ าง
(engineering, procurement and construction -EPC) ซึ่งหมายถึงมีอานาจควบคุมการออกแบบและการ
ก่อสร้ างเขื่อน ทาให้ มรี ายได้ จานวนมาก
● บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น อิเล็คทริค พาวเวอร์ ถือหุ้นในโครงการ 25% เป็ นบริษัทลูกของหน่วยงานผลิตไฟฟ้าที่
เป็ นบริษัทมหาชนที่ชื่อ Korea Electric Power Corporation กลุ่มบริ ษัทดังกล่าวได้ คดั เลือกบริษัท Korea
Western Electric Power ให้ เป็ นบริษัทผู้รับเหมาด้ านการเดินเครื่องและบารุงรักษาโครงการ ซึ่งหมายถึงมีหน้ าที่
เดินเครื่องเขื่อน เมื่อเขื่อนเริ่มใช้ งานได้ แล้ ว
● บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในโครงการ 25% บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเป็ นบริษัท
มหาชน ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาการก่อสร้ างของโครงการด้ วย ทาให้ ต้องรับผิดชอบกากับดูแลการดาเนินงานด้ าน EPC
ของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด

Project Finance International, ‘Xe Pian Plants a Milestone,’ มีนาคม 2557
http://www.lw.com/thoughtLeadership/xe-pian-plants-a-milestone
25 บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด, โครงการ: http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project
26 บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด, โครงสร้ างทางธุรกิจ: http://www.pnpclaos.com/index.php/en/aboutpnpc/business-structure
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● บริษัทรัฐวิสาหกิจ ถือหุ้นในโครงการ 24% เป็ นบริษัทที่รัฐบาลลาวเป็ นเจ้ าของทังหมด
้
ทางบริษัทบริหารงานใน
รูปแบบบริษัทโฮลดิ ้ง โดยรัฐบาลลาวจะถือหุ้นในโครงการสาธารณูปการพื ้นฐานของเอกชนผ่านบริษัทแห่งนี ้
บริษัทรัฐวิสาหกิจลาวยังทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาด้ านการบริหารงานของเขื่อน27

4. หนึ่งปี หลังการทรุ ดตัวของเขื่อน: สถานการณ์ ของผู้รอดชีวิต
หนึ่งปี หลังการทรุดตัวของเขื่อน ประชาชนราว 5,000 คนจากหกหมู่บ้านที่ได้ รับผลกระทบมากสุด ยังคงต้ อง
อาศัยในที่พกั พิงชัว่ คราวต่อไป
พวกเขาใช้ ชีวิตอย่างยากลาบากในที่พกั พิงเหล่านี ้ ทังนี
้ ้จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ระหว่างการลงพื ้นที่ล่าสุดของเรา
หลายเดือนหลังเกิดโศกนาฎกรรม ผู้รอดชีวิตหลายคนยังคงต้ องอาศัยอยู่ในเต็นท์ของหน่วยงานช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ28 ผู้พลัดถิ่นทังหมดต่
้
างอาศัยอยู่ในที่พกั ขนาดเล็ก เป็ นที่พกั แบบสาเร็จรูปและทาจากโลหะ บ้ านแต่ละหลังไม่มี
พื ้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการทาครัว การกินข้ าว และการหลับนอน พวกเขาต้ องอาศัยกันอย่างแออัด ขาดระบบระบายอากาศ
ที่ดี และสร้ างชิดติดกันมาก ทาให้ แต่ละครอบครัวแทบไม่มีความเป็ นส่วนตัว มีรายงานว่า ในช่วงกลางวันภายในบ้ านจะ
ร้ อนมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ชาวบ้ านยังระบุว่าขาดแคลนน ้าในพืน้ ที่ที่จดั สรรให้ ใหม่ โดยบางส่วนต้ องซื ้อน ้าดื่ม กินเอง29
ตามข้ อบทในกฎหมายระดับชาติของลาวว่าด้ วยการจัดสรรที่อยู่ใหม่และอาชีพ 30 ผู้พลัดถิ่นต้ องอาศัยอยู่ในที่พกั
พิงชัว่ คราว จนกว่าจะมีการจัดเตรียมพื ้นที่อาศัยใหม่เสร็จแล้ ว ทังการสร้
้
างบ้ านและสาธารณูปการต่าง ๆ ทางการลาวระบุ
บริษัทไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัด, โครงสร้ างทางธุรกิจ http://www.pnpclaos.com/index.php/en/aboutpnpc/business-structure
28 จากการสังเกตการณ์ระหว่างลงพื ้นที่, มีนาคม 2562
29 Ian G. Baird, การลงพื ้นที่สม
ั ภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562
30 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, Law on Resettlement and Vocation, 2561
27

ว่า ต้ องใช้ เวลาอีกสี่ถึงห้ าปี กว่าบ้ านในที่จดั สรรใหม่จะสร้ างเสร็จถาวร และเปิ ดให้ คนเข้ าไปอาศัยได้ แปลงที่ดินซึ่งจัดสรร
ใหม่ จะมีเฉพาะที่ดินเพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีที่ทากิน เริ่ มมีการวัดที่ดินในพื ้นที่ที่อพยพคนออกแล้ ว แต่ยงั ไม่มีการ
ก่อสร้ างบ้ านหรือสาธารณูปการอย่างอื่น 31 พื ้นที่เป้าหมายแห่งหนึ่งตัง้ อยู่ใกล้ กับพื ้นที่ที่เพิ่งอพยพคนออก ซึ่งเดิมเคยเป็ นป่ า
อนุรักษ์ 32
ชาวบ้ านบางคนจากชุมชนผู้พลัดถิ่นบอกว่า พวกเขาไม่เข้ าใจว่าเหตุใดจึงได้ รับการจัดสรรให้ เฉพาะบ้ านใหม่ใน
พื ้นที่ใหม่ แทนที่จะเป็ นบ้ านในพื ้นที่เดิมที่เคยเป็ นหมู่บ้านของตน สาหรับผู้ที่ต้องการกลับไปบ้ านเดิมของตนเอง บางคน
ต้ องการกลับไปหรือได้ ทาเช่นนั ้นแล้ ว โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในบ้ านและหมู่บ้านซึ่งได้ รับผลกระทบน้ อย ส่วนคนอื่นบอก
ว่า พวกเขาไม่ต้องการกลับไปที่เดิมเนื่องจากความสูญเสีย ความทุกข์ทรมานใจ และความกลัวต่อการทรุดตัวของเขื่อน
ในเดือนพฤษภาคม 49 ครอบครัวจากบ้ านใหม่เพียงหมู่บ้านเดียว ได้ ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของตน ผู้ให้
สัมภาษณ์ที่มาจากบ้ านใหม่ในขณะนั ้นบอกว่า บ้ านของพวกเขาไม่ได้ เสียหายร้ ายแรงทังหมด
้
ชาวบ้ านบางส่วนยังได้ สร้ าง
บ้ านเล็ก ๆ ขึ ้นมาที่หมู่บ้านเดิมของตน เนื่องจากไม่มีอาชีพที่มนั่ คงในที่พกั พิงชัว่ คราว พวกเขาจึงเดินทางกลับมาที่หมู่บ้าน
เดิมเพื่อทาประมง แต่ช่วงต้ นเดือนกรกฎาคม ได้ เกิดนา้ ท่วมฉับพลันในแม่น ้าเซเปี ยน ชาวบ้ านใหม่บอกว่า ตัวแทนโครงการ
มาที่หมู่บ้านเดิมของตน และแจ้ งว่าให้ อพยพออกไปทันที เพราะเสี่ยงที่เขื่อนจะแตกอีกครัง้ ด้ วยความหวาดกลัวชาวบ้ าน
จึงยอมกลับไปอยู่ในที่พกั พิงชัว่ คราว33
สาหรับชาวบ้ านหลายคน สภาพที่ไร้ ความมัน่ คง ขาดแคลนอาหาร นา้ และปั จจัยพื ้นฐานอื่น ๆ ทาให้ ร้ ูสึกโกรธ
เคืองและสิ ้นหวังอย่างมาก ชาวบ้ านที่ให้ สมั ภาษณ์ในรายงานนี ้บอกว่า เขารู้สึกเหมือน “ใช้ ชีวิตอยู่ในคุก” หญิงอีกคนหนึ่ง
บอกว่า “คงจะดีกว่ามัง้ ถ้ าถูกนับเป็ นศพที่ตายไปแล้ ว” ดีกว่าจะต้ องทนอยู่ในสภาพชีวิตเช่นนี 3้ 4
แม้ จะต้ องสูญเสียข้ าวของ สัตว์เลีย้ งและที่ทากินไปทังหมด
้
ครอบครัวที่เดือดร้ อนเหล่านี ้ยังไม่ได้ รับค่าชดเชยแต่
อย่างใด ไม่มีกลไกรับคาร้ องเรียนที่โปร่งใส ไม่มีการประเมินความสูญเสียและให้ ความช่วยเหลือ สื่อรายงานว่า รัฐบาลลาว
อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้ กับการสูญเสียทรัพย์สิน 35
ทันทีหลังเกิดเหตุ ครอบครัวเหล่านี ้ได้ รับเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายครัง้ เดียวจานวน 60-75 เหรียญ ช่วงต้ นปี
2562 ครอบครัวซึ่งมีญาติเสียชีวิตตามบัญชีรายชื่อของทางการ (71 คน) ได้ รับเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายครัง้ เดียวอีก
จานวน 10,000 เหรี ยญ36 ในหมู่บ้านที่ได้ รับผลกระทบรุนแรงสุดหกแห่ง ทางการยังจ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือนอีก 5,000
กีบต่อคนต่อวัน โดยให้ ถือว่าเป็ น “เงินสงเคราะห์” รวมกับอีก 100,000 กีบ ซึ่งถือเป็ น “เงินเดือน” (รวมกันประมาณ 30
เหรียญต่อเดือน) จากการสัมภาษณ์ชาวบ้ านในเดือนมีนาคม 2562 เงินจานวนนี ้ไม่เพียงพอต่อความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ชาวบ้ านบอกว่า พวกเขาไม่ได้ รับเงินสงเคราะห์เลยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แต่ได้ รับเงินที่
Ian G. Baird, การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562
32 สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื ้นที่, มีนาคม 2562
33 Ian G. Baird, สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื ้นที่, กรกฎาคม 2562
34 เพิ่งอ้ าง
35 Eugene Whong, PNPC Dam Collapse Survivors Reluctantly Accept Lowball Compensation Offers’, Radio
Free Asia, 10 กรกฎาคม 2562 http://www.rfa.org/english/news/laos/laos-pnpc-compensation-50-percent07102019134051.html
36 ปรัชญ์ รุจิวนารมย์ , ‘Special Report: Compensation talks begin for dam disaster victims’. The Nation, 18
กุมภาพันธ์ 2562
31

ค้ างจ่ายไว้ เมื่อเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินเหล่านี ้เป็ นการจ่ายชดเชยย้ อนหลังมากกว่าเป็ นการจ่ายล่วงหน้ า
เพียงแต่ไม่มีการจ่ายตามระยะเวลาที่สม่าเสมอ37
ในทุกหมู่บ้านที่ต้องอพยพเนื่องจากการทรุดตัวของเขื่อน ชาวบ้ านแต่ละคนยังคงได้ รับการปั นส่วนเป็ นข้ าวสาร
20 กิโลกรัมทุกเดือน แต่มีรายงานระบุว่าเป็ นข้ าวสารคุณภาพต่า แทบจะกินไม่ได้ และไม่ใช่ข้าวเหนียวซึ่งเป็ นอาหารหลัก
สาหรับชาวบ้ าน มีรายงานว่าการช่วยเหลือด้ วยการให้ ข้าวสารกาลังจะสิ ้นสุดลงหลังเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีใครทราบว่า
ชาวบ้ านผู้อพยพเหล่านี ้ จะรักษาความมัน่ คงด้ านอาหารได้ ต่อไปอย่างไรเมื่อความช่วยเหลือยุติลง ชาวบ้ านบางส่วนได้ รับ
ความช่วยเหลือเป็ นคันไถและเมล็ดพันธุ์ข้าว แต่พวกเขาไม่มีที่ดินเพื่อปลูกข้ าว ทาให้ ต้องไปปลูกในที่นาเดิมที่เหลืออยู่ไม่
มากนัก เนื่องจากที่นาในหมู่บ้านที่เคยถูกน ้าท่วม ปั จจุบนั ปกคลุมด้ วยชันเกลื
้ อและเศษซากสิ่งของต่าง ๆ โดยยังไม่มี
แผนการหรือมาตรการใด ๆ เพื่อฟื น้ ฟูที่นาที่ถูกทาลายให้ กลับมาทากินได้ เหมือนเดิม38 ยกตัวอย่างเช่น ที่บ้านท่าแสงจัน
ชาวบ้ านสามารถปลูกข้ าวได้ ในที่ดินที่เป็ นนาลุ่มขนาด 418.75 ไร่ จากที่เคยปลูกได้ 2,412.5 ไร่ 39
ชาวบ้ านที่ให้ ข้อมูลจากบ้ านใหม่บอกว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัทได้ มาหายังที่พกั พิง
ชัว่ คราว เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับค่าชดเชยต่อทรัพย์สินที่เสียหาย ในช่วงแรก ๆ เจ้ าหน้ าที่บริษัทเสนอเงินชดเชยทรัพย์สิน (เช่น
รถมอเตอร์ ไซค์ รถไถ และรถยนต์อื่น ๆ) โดยขอหักค่าเสื่อมราคาเป็ นจานวนมาก อ้ างว่าเนื่องจากมีอายุการใช้ งานมานาน
ชาวบ้ านใหม่จึงปฏิเสธไม่ยอมรับเงินเหล่านั ้น เนื่องจากมีจานวนไม่มากพอจะทาให้ พวกเขาไปหาซื ้อรถยนต์ใหม่ได้ และยัง
ไม่ครอบคลุมถึงความสูญเสียด้ านอาชีพ ซึ่งเป็ นผลมาจากความสูญเสียด้ านทรัพย์สิน 40
รายงานข่าวและการสัมภาษณ์ในช่วงที่ผ่านมาชี ้ว่า เจ้ าหน้ าที่บริษัทกลับมาที่ที่พกั พิงชัว่ คราวอีกครัง้ คราวนี ้มี
การเสนอค่าชดเชยเพิ่มขึ ้นในบางรายการ แต่ชาวบ้ านหลายคนยังคงบอกว่าจานวนเงินที่เสนอต่าเกินไป เจ้ าหน้ าที่ยงั บอก
ให้ ชาวบ้ านเซ็นชื่อในข้ อตกลงที่จะรับเงินช่วยเหลือเพียงครึ่งเดียวก่อน โดยบอกว่าจะจ่ายที่เหลืออีกครึ่งให้ ในภายหลัง แต่
ไม่ระบุว่าจะจ่ายตอนไหน จากรายงานของสื่อมวลชน บริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการรับปากที่จะจ่ายค่าชดเชยให้ โดยจะมีการ
จ่ายแบบโอนเงินเข้ าโดยตรงไปยังบัญชีของครอบครัวผู้เสียหาย 41
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 สื่อรายงานว่า ที่ดินซึ่งทางการได้ เข้ ามาไถเพื่อปรับพื ้นที่ ซึ่งเดิมจะให้ ผ้ เู สียหาย
จากภัยพิบัติในหมู่บ้านสะโมงใต้ ใช้ ปลูกข้ าวในฤดูฝนปี นี ้ โดยถือเป็ น “ค่าชดเชย” กลับถูกนาไปให้ บริษัทจากประเทศจีนทา
เป็ นไร่กล้ วยแทน จากรายงานข่าว ผู้รอดชีวิตบางคนจะได้ รับงานทาเป็ นคนงานในไร่กล้ วยแห่งนี42้ ชาวบ้ านที่บ้านใหม่บอก
เราว่า ทางการได้ เข้ ามาไถปรับพื ้นที่ แต่แจ้ งชาวบ้ านว่าพวกเขาต้ องทางานรับจ้ างให้ กับบริษัทจากเวียดนามที่จะเข้ ามา
ปลูกมันสาปะหลังหรืออ้ อยในพื ้นที่นี ้ ชาวบ้ านไม่ได้ รับอนุญาตให้ ปลูกพืชในที่ดินเหล่านี ้ เว้ นแต่พืชที่บริษัทสัง่ ให้ ปลูก โดย
รายได้ จากการขายพืชผลเมื่อหักค่าใช้ จ่ายของบริษัทแล้ ว จึงจะเป็ นส่วนแบ่งของชาวบ้ าน ชาวบ้ านบอกในการให้
Ian G. Baird, การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562
38 เพิ่งอ้ าง
39 เพิ่งอ้ าง
40 เพิ่งอ้ าง
41 Eugene Whong, PNPC Dam Collapse Survivors Reluctantly Accept Lowball Compensation Offers’, Radio
Free Asia, 10 กรกฎาคม 2562
42 Eugene Whong, ‘Lao Authorities Allow Chinese Firm to Plant on Land Promised to Dam Collapse Survivors’
Radio Free Asia, 29 พฤษภาคม 2562 https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-bananas-on-survivor-land05292019154355.html
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สัมภาษณ์ว่า พวกเขาปฏิเสธไม่เข้ าร่วมโครงการ ชาวบ้ านบางคนบอกว่า เหมือนทางบริษัทคาดหวังให้ ต้องทางานเป็ น
แรงงานทาส43
ชาวบ้ านที่ถูกอพยพออกจานวนมากรู้สึกโกรธเคือง รู้สึกถูกละเลย ในช่วงแรก ๆ บรรดาหน่วยงานบรรเทาทุกข์ที่
เคยให้ ความช่วยเหลือต่างออกจากพื ้นที่ไป44 ในระหว่างการลงพื ้นที่เพื่อทารายงานนี ้ ชาวบ้ านแสดงความไม่ไว้ วางใจกับผู้
มีหน้ าที่รับผิดชอบกากับดูแลงานสงเคราะห์ที่เกิดขึ ้น พวกเขารู้สึกว่าเงินบริจาค ข้ าวของและแม้ กระทัง่ เงินชดเชย ไม่ได้ ตก
ไปถึงมือของคนซึ่งเป็ นเป้าหมายอย่างแท้ จริง45 ชาวบ้ านหลายคนบอกว่าโกรธที่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และต้ องเผชิญกับ
การขาดแคลนเวชภัณฑ์และปั จจัยอื่น ๆ การสูญเสียความสามารถในการเดินทาง เช่น การสูญเสียรถมอเตอร์ ไซค์และรถไถ
แบบเดินตาม ทาให้ หลายคนรู้สึกเหมือนติดกับดัก ชาวบ้ านหลายคนบอกว่า ถ้ าสามารถเดินทางเองได้ ก็จะทาให้ ร้ ูสึกว่า
พึ่งตนเองได้ อีก ทาให้ พวกเขาสามารถทาประมง เข้ าไปเก็บพืชผลในป่ า และสามารถเดินทางไปขายของที่ตลาดได้ 46
ชาวบ้ านที่หมู่บ้านอื่น ๆ นอกเหนือจากหกหมู่บ้านที่ได้ รับผลกระทบมากสุดจากการทรุดตัวของเขื่อน ยังไม่ได้ รับ
ความช่วยเหลือมากเพียงพอ นอกจากได้ รับการปั นส่วนข้ าวสารทุกเดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้ องการด้ านอาหาร
หลังจากต้ องสูญเสียข้ าวที่ปลูกไว้ ไปเพราะน ้าท่วม ชาว Oi จากบ้ านท่าขวัญได้ ประท้ วงจนสามารถเรียกร้ องให้ เพิ่มปริมาณ
ข้ าวสารในแต่ละเดือนจาก 12 เป็ น 18 กิโลกรัม
ชุมชนที่ได้ รับผลกระทบยังรวมถึงชนพื ้นเมืองอย่างกลุ่มชาติพนั ธ์ยาหวน ซึ่งพึ่งพาเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง โดย
การทากินบนที่ดินที่มีความลาดชัน และเป็ นที่สงู อยู่เหนือกว่าเขื่อนปิ ดช่องเขาของเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อยและอ่างเก็บน ้า
กว่า 20 ปี ที่แล้ ว ตอนที่เริ่มมีแผนสร้ างเขื่อน ชุมชนเหล่านี ้ซึ่งมีชาวบ้ านอยู่ประมาณ 3,000 คน ถูกบังคับให้ โยกย้ ายไปยังที่
จัดสรรใหม่ (ที่เรียกกันแถวนั ้นว่าบ้ านชัตสาน 8) โดยพวกเขาไม่ได้ รับความช่วยเหลือด้ านสาธารณูปการที่จะตอบสนอง
ความต้ องการของตนเองอย่างเพียงพอ ไม่มีที่ดินทากินมากเพียงพอ ทาให้ ไม่สามารถปลูกข้ าวเพื่อยังชีพ หรือปลูกพืชเพื่อ
สร้ างรายได้ อื่น ๆ เพื่อความอยู่รอด ชาวบ้ านหลายคนตัดสินใจกลับไปที่ที่ดิน ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพชนของตน ใกล้ กับ
แม่น ้าเซน ้าน้ อย และเป็ นจุดที่มีการก่อสร้ างอ่างเก็บนา้ และเขื่อนปิ ดช่องเขา จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 แม้ ว่าชาวบ้ าน
บางส่วนได้ ย้ายกลับไปยังที่ดินที่ได้ รับการจัดสรรให้ ใหม่ แต่ยงั คงมีอีก 72 ครัวเรือนที่ปฏิเสธจะอพยพไปจากที่ดินอันเป็ น
บ้ านเกิดของตน พวกเขายังคงอาศัยอยู่ที่นั่น ในบ้ านที่สร้ างตามจารี ตแบบเดิม มีการดารงชีพด้ วยการทาไร่หมุนเวียนและ
การเก็บของป่ า แม้ ว่าชาวบ้ านเหล่านี ้จะไม่มีผ้ ใู ดเสียชีวิตจากการทรุดตัวของเขื่อน แต่บรรดาพืชผลของพวกเขา ไม่ว่าจะ
เป็ นกาแฟ ข้ าว ผัก และผลไม้ ต่างถูกทาลาย และไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อันเป็ นผลมาจากนา้ หลาก ทางการไม่ได้
ประกาศยอมรับปั ญหาของพวกเขา ทังยั
้ งไม่ได้ ให้ ความช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายแต่อย่างใด47
5. ใครเป็ นฝ่ ายผิด?

Ian G. Baird, สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื ้นที่, กรกฎาคม 2562
44 Ian G. Baird, การลงพื ้นที่สม
ั ภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562
45 เพิ่งอ้ าง
46 สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื ้นที่, มีนาคม 2562
47 Ian G. Baird, สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื ้นที่, พฤษภาคม 2562
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ทันทีหลังการทรุดตัวของเขื่อน รัฐบาลลาวประกาศจะสอบสวนอย่างโปร่งใสและรอบด้ าน เพื่อให้ ทราบสาเหตุ
ของภัยพิบตั ิครัง้ นี ้ และเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น 48
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนระดั
้
บชาติ เพื่อค้ นหาสาเหตุ การทรุ ดตัวของ
เขื่อน และระบุว่าใครจะมีส่วนรับผิดชอบบ้ างและอย่างไร จากรายงานของสื่อ คณะกรรมการประกอบด้ วยตัวแทน 14 คน
จากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลลาว โดยมี ฯพณฯ บุนทอง จิดมะนี รองนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน โดยเขา
ยังดารงตาแหน่งเป็ นอัยการสูงสุดของของรัฐบาลอีกด้ วย49 คณะกรรมการสอบสวนระดับชาติจะได้ รับความช่วยเหลือจาก
คณะผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนจากคณะกรรมาธิการเขื่อนขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้ าง และการบารุงรักษาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่50 คณะกรรมการสอบสวนระดับชาติได้ มอบหมายอานาจหน้ าที่ให้ กับคณะผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
ประเทศ เป็ นผู้ทาการสอบสวนและรายงานผลอย่างเป็ นอิสระ มีการเชิญหน่วยงานจากต่างประเทศเข้ ามาเป็ นผู้
สังเกตการณ์กระบวนการสอบสวนด้ วย รวมทังตั
้ วแทนจากรัฐบาลเกาหลีและไทย51
ในระหว่างการสอบสวน แทบไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมทังขอบเขตของการสอบสวน
้
วิธี
วิทยาที่ใช้ หรือผลการสอบสวนในเบื ้องต้ น โฆษกรัฐบาลลาวอ้ างว่า การทรุดตัวของเขื่อนเป็ นผลมาจาก “การก่อสร้ างที่ต่า
กว่ามาตรฐาน” และระบุว่า ทางบริษัทจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ ้น 52
ในเดือนมีนาคม 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้ ส่งมอบรายงานและข้ อค้ นพบให้ กับรัฐบาลลาว โดย
ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานต่อสาธารณะ อย่างไรก็ดี ในเดือนพฤษภาคม 2562 ตัวแทนรัฐบาลลาวให้ ความเห็นต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับผลการสอบสวน และรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญ ทังนี
้ ้รวมถึงการให้ ความเห็นระหว่างการจัดแถลงข่าว
ในวันที่ 28 พฤษภาคมของนายสิงห์เพชร บุญสวัสดิ์ธิพนั ธ์ รองประธานคณะกรรมการสอบสวนระดับชาติ และอัยการ
สูงสุดของรัฐบาล
“เหตุการณ์ทรุดตัวครัง้ นี ้ไม่ถือว่าเป็ น ‘เหตุสดุ วิสัย’” นายสิงห์เพชรกล่าวในรายงานข่าว53 "คณะผู้เชี่ยวชาญ
ระหว่างประเทศพบว่าสาเหตุสาคัญของการทรุ ดตัวชองเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย เป็ นผลมาจากฐานรากของเขื่อนดินปิ ด
ช่องเขาต่า D ที่มีลกั ษณะอุ้มน ้าไว้ มากเกินไป ประกอบกับลักษณะของดินที่อ่อนยวบยาบและพังทลายได้ ง่าย และระดับ
น ้าที่เพิ่มสูงขึ ้นเรื่อย ๆ สภาพการณ์เหล่านี ้ส่งผลให้ เกิดการกร่อนเซาะฐานรากของเขื่อน เมื่อมีการกร่อนเซาะจนถึงระดับ
Lao News Agency, ‘Government Will Investigate XepianXe Nam Noy Case In The Most Transparent
Manner; PM’, 30 กรกฎาคม 2561
49 Vientiane Times, ‘Steps taken to investigate dam failure’, 10 สิงหาคม 2561
50 สมาชิกของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระประกอบด้ วย Professor Anton J. Schleiss จากสวิตเซอร์ แลนด์ Honorary
President of ICOLD, Mr Ahmed F. Chraibi จากโมร็อกโค, former Vice President of ICOLD, และ Dr Jean-Pierre
Tournier จากแคนาดา, a Vice President of ICOLD: Vientiane Times, ‘Investigators: Dam collapse not a “force
majeure” event’, 29 พฤษภาคม 2562
http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Investigators.php
51 เพิ่งอ้ าง
52 ดร. คามะนี อินทิลาด รัฐมนตรี กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ อ้ างในรายงานของ Kocha Olarn, Sandi Sidhu & Ben
Westcott, ‘”Substandard construction” caused the Laos dam collapse, minister says’, CNN, 27 กรกฎาคม 2561
53 Vientiane Times, ‘Investigators: Dam collapse not a “force majeure” event’, 29 พฤษภาคม 2562
48

หนึ่ง เขื่อนจึงเริ่มเคลื่อนตัว โดยมีการทรุดตัวบริ เวณเขื่อนปิ ดช่องเขาด้ านบน จนถึงจุดหนึ่ง เขื่อนดินปิ ดช่องเขาต่า D จึง
แตกออก ทาให้ มวลน ้าจานวนมหาศาลไหลทะลักออกจากอ่างเก็บน ้า”54
ภายหลังการแถลงข่าวซึ่งชีว้ ่า คณะผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้ สรุปแล้ วว่า ปั ญหาการก่อสร้ างเป็ นสาเหตุหลัก
ของการทรุดตัวของเขื่อน บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ได้ ออกมาปฏิเสธข้ อมูลนี ้ทันที ทังยั
้ งตัง้
คาถามกับข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่เสนอ และยืนยันว่าทางบริษัทได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านอุตสาหกรรมในการจัดทา
โครงการนี ้อย่างเคร่งครัด55 แม้ ว่าบริษัทยังไม่สามารถให้ คาอธิบายอย่างอื่นเกี่ยวกับการทรุดตัวของเขื่อนได้
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาของคณะผู้เชี่ยวชาญดูเหมือนจะสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ที่เป็ นอิสระ รวมทัง้ ข้ อมูลอื่น
ๆ ที่ชี ้ว่า บริษัทผู้พฒ
ั นาเขื่อนอาจการวางแผนและก่อสร้ างแบบสุกเอาเผากิน เพื่อลดต้ นทุนของโครงการ Richard
Meehan นักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ได้ วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและข้ อมูลอื่น ๆ พร้ อม
กับสรุปว่า อ่างเก็บน ้าของเขื่อนแห่งนีส้ ร้ างอยู่บนหลุมยุบ เขาพบว่าเนื่องจากสภาพของดินอันเป็ นที่ตงของโครงการ
ั้
ใน
ระหว่างที่มีการเพิ่มระดับนา้ ในอ่างเก็บน ้า ทาให้ เกิดการเคลื่อนตัวของน ้าใต้ ดินไปยัง เขื่อนปิ ดช่องเขาตัวที่ห้า ทาให้ เขื่อน
ทรุดตัวลงและแตกออก ระดับน ้าที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับสภาพน ้าหลากในฤดูฝน และเขื่อนที่แตกออก ทาให้ เขื่อนทรุดตัวลง
ทังหมดในที
้
่สดุ 56 Meehan ระบุในข้ อค้ นพบของเขา ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาโดยรวมของคณะผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
ประเทศ57
หลักฐานจากแหล่งข้ อมูลและสื่อของเกาหลีชี ้ว่า มีความแตกต่างระหว่างแผนการออกแบบกับการก่อสร้ างจริง
ซึ่งอาจชี ้ให้ เห็นความบกพร่องไม่ปฏิบตั ิตามแผน และความพยายามทากาไรสูงสุด58 แหล่งข้ อมูลดังกล่าวอ้ างอิงจาก
เอกสารของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทรับเหมางานด้ าน EPC ของโครงการตังแต่
้
เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็ นเอกสารชื่อ “Laos Dam Project Implementation Plan” คิมยุงฮับ ซึ่งเป็ นสส.ของพรรค
Korean Democratic Party เป็ นผู้ได้ เอกสารนี ้มา และนามาเผยแพร่ ต่อสื่อมวลชนภายหลัง การทรุดตัวของเขื่อน โดยมีการ
กล่าวหาว่ามีการดัดแปลงการออกแบบเขื่อน ทังการลดความสู
้
งของเขื่อนปิ ดช่องเขาลง 6.5 เมตรจากแผนการออก
แบบเดิม รวมทังการเปลี
้
่ยนวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ างโครงการ ในเอกสารยังระบุถึงการลดต้ นทุนจานวน 19 ล้ านเหรียญ โดย
การดัดแปลงการออกแบบ และหากโครงการก่อสร้ างเสร็จเร็ วกว่ากาหนด รายงานของสื่อยังระบุว่าในปี เดียวกับที่มี
Radio Free Asia, ‘Lao Dam Collapse Due to Use of Soil: Water Experts’, 28 พฤษภาคม 2562
http://www.rfa.org/english/news/laos/soil-05282019153902.html
55 Kway Yeon-soo, ‘Laos blames SK E&C for dam collapse’, The Korea Times, 29 พฤษภาคม 2562
http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/06/693_269690.html
56 HydroWorld, ‘Stanford researcher says sinkhole responsible for Xe Pian-Xe Namnoy hydro project collapse’,
8 พฤศจิกายน 2561
http://www.hydroworld.com/articles/2018/11/stanford-researcher-says-sinkhole-responsible-for-xe-pian-xenamnoy-hydro-project-collapse.html
57 Eugene Whong, ‘Experts Agree With IEP Report: PNPC Dam Collapsed Due to Faulty Construction’, Radio
Free Asia, 30 พฤษภาคม 2562 http://www.rfa.org/english/news/laos/experts-agree-iep-pnpc-laos05302019173554.html
58 Seo Young-ji, ‘SK E&C’s attempts to cut costs led to design changes that resulted in collapse of dam in
Laos’, Hankyoreh, 15 ตุลาคม 2561 http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/865895.html
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการออกแบบนี ้ บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ยังได้ รับเงินเป็ น “ค่า
บารุงรักษาและกาไร” เป็ นเงินจานวนมากถึง 12.2% ของมูลค่าการก่อสร้ าง (83 ล้ านเหรี ยญ) จากบริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซ
น ้าน้ อย จากัด บริษัทร่วมทุนที่พฒ
ั นาโครงการนี5้ 9
ยังมีคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกากับดูแลการออกแบบ การวางแผน และการดาเนินงานตามโครงการเขื่อนเซ
เปี ยน-เซน ้าน้ อย ซึ่งเป็ นภาระหน้ าที่ของรัฐบาลลาว รวมทังรั
้ ฐบาลเกาหลีและไทย ซึ่งมีหน้ าที่ควบคุมบริษัทผู้พฒ
ั นา
โครงการและธนาคารที่ให้ ทุนหลายแห่งของโครงการนี ้ ยกตัวอย่างเช่น รายงานจากสื่อมวลชนของเกาหลียงั ระบุว่า แม้ ว่า
โครงการนี ้จะเป็ นการให้ ความช่วยเหลือด้ านการพัฒนาอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลเกาหลี ซึ่งมีข้อกาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่จาเป็ น รวมทังการให้
้
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเป็ นผู้พิจารณางบประมาณ และต้ องมีการพิจารณาของ
คณะกรรมการว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างประเทศด้ วย60 แต่ไม่เป็ นที่ชัดเจนว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด ซึ่ง
เป็ นที่ปรึกษาการก่อสร้ างของโครงการนี ้ ได้ ทาการกากับดูแลมากน้ อยเพียงใด ในระหว่างการดาเนินงานด้ าน EPC ของ
บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
การที่เจ้ าหน้ าที่บริษัทและรัฐบาลไม่ดาเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบตั ิขึ ้น แม้ จะมีข้อมูล
ล่วงหน้ าก่อนการทรุ ดตัวของเขื่อน ทาให้ เกิดการตังค
้ าถามต่อหน้ าที่การกากับดูแลและการปฏิบตั ิตามแผนของโครงการ
แผนการประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมและการบรรเทาผลกระทบของโครงการ อยู่ใต้ การดาเนินงานของ
บริษัทลาว คอนซัลติ ้ง กรุ๊ปให้ กับบริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัด ซึ่งชี ้ให้ เห็นว่า พื ้นที่ด้านท้ ายน ้าของโครงการนี ้
(เฉพาะพื ้นที่ในลาว ไม่รวมถึงกัมพูชา) ถือว่ามีความเสี่ยงต่อน ้าท่วม โดยเป็ นผลกระทบจากโครงการ 61 การประเมินผล
กระทบชี ้ว่า บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัดควรรับผิดชอบต่อการจัดทาและการดูแลระบบเตือนภัย พร้ อมกับจัดทา
แผนรับมือสาหรับชุมชนที่ได้ รับความเสียหาย แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่มีการจัดทาหรือดาเนินงานตามระบบดังกล่าวแต่
อย่างใด
การก่อสร้ างโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อยยังเดินหน้ าต่อไป และยังคงมีการก่อสร้ างเขื่อนอื่น ๆ อีกหลายแห่ง
ทังด้
้ านเหนือน ้าและท้ ายน ้าของเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย ผู้รอดชีวิตจากการทรุดตัวของเขื่อนและชุมชนที่อาศัยอยู่ด้านท้ าย
น ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าอื่น ๆ ยังคงแสดงความกังวลอย่างจริงจัง และแสดงความหวาดกลัวด้ านความปลอดภัย หลัง
เกิดเหตุภยั พิบตั ินี ้ขึ ้น ถือว่าความกังวลของพวกเขามีความชอบธรรมเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อคานึงถึงการขาดการความรับผิดจาก
การทรุดตัวของเขื่อนครัง้ นี ้
ภายหลังเหตุภยั พิบตั ิ สื่อรายงานว่า มีการบริ จาคและสัญญาให้ ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ และเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการด้ านมนุษยธรรม อย่างไรก็ดี ในขณะที่ชาวบ้ านที่ต้องอพยพได้ รับประโยชน์จากสิ่งของบริจาคอยู่
บ้ าง แต่เงินบริจาคหลายส่วนได้ สญ
ู หายไป หรือดูเหมือนจะตกไปอยู่ในมือของบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ เป็ นผู้เสียหายจากการทรุ ด
ตัวของเขื่อน
กองทัพและหน่วยงานของลาว มีอานาจควบคุมและกากับดูแลระดับสูงต่อการทางานบรรเทาทุกข์ ทังของ
้
หน่วยงานสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย และหน่วยงานให้ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศอื่น ๆ จาก
การพิจารณาสภาพที่เป็ นอยู่ของชุมชนผู้เสียหาย ดูเหมือนว่าไม่มีการปฏิบตั ิตามหลักการสาคัญหลายประการของแนว
เพิ่งอ้ าง
60 เพิ่งอ้ าง
61 บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด, บันทึกข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม.
http://www.pnpclaos.com/index.php/en/environmental-social/control-documents
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ปฏิบตั ิระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติในภารกิจบรรเทาทุกข์หลังเหตุภยั พิบตั ิ ซึ่งมีเนื ้อหาตามกรอบด้ านสิทธิ และเป็ น
หลักการที่หน่วยงานสหประชาชาติต้องปฏิบตั ิตามในการดาเนินงานภายหลังภัยพิบตั ิ ทังนี
้ ้รวมถึงหลักการว่า ด้ วยการนา
ข้ าวของและทรัพย์สินกลับคืนมา การวางแผนและการดาเนินงานตามโครงการที่อยู่อาศัย ที่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การ
เข้ าถึงได้ มีค่าใช้ จ่ายเหมาะสม เหมาะแก่การอยู่อาศัย มีความมัน่ คงในการครอบครอง เหมาะสมด้ านวัฒนธรรม
เหมาะสมกับสถานที่ และมีการเข้ าถึงบริการที่จาเป็ น62
6. ใครได้ กาไรจากเขื่อน? ธนาคารผู้ให้ เงินกู้และนักลงทุน
กลุ่มบริษัทที่สนับสนุนการก่อสร้ างเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จะได้ รับผลกาไรโดยตรงจากโครงการนี ้ ผ่านการ
ลงทุนในหุ้นของบริษัทและในฐานะเป็ นบริษัทผู้รับเหมา นอกจากบริษัททังสี
้ ่แห่ง ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้ รับผลกาไร
จากเขื่อนแห่งนี ้
ธนาคาร
ธนาคารไทยทังสี
้ ่แห่งเป็ นผู้ปล่อยกู้มากถึง 70% ของมูลค่าโครงการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ธนาคาร
ตัดสินใจปล่อยเงินกู้ระยะเวลา 20 ปี ประมาณ 714 ล้ านเหรียญ63 โดยธนาคารจะได้ รับดอกเบี ้ยจากเงินกู้จนกว่าจะมีการ
ชาระเงินต้ นจนหมดในปี 2576 ธนาคารผู้ปล่อยกู้ประกอบด้ วย ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา และธนาคาร
ธนชาต ซึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ของไทย และธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์ ) ซึ่ง
เป็ นธนาคารให้ เงินกู้เพื่อส่งออกของรัฐ64 บริษัทแม่ซึ่งถือหุ้น 76.55% ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือ Mitsubishi UFJ
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รัฐบาลเกาหลี
รัฐบาลเกาหลีมีส่วนสนับสนุนและได้ รับผลกาไรผ่านหน่วยงานภายใต้ การควบคุมของตน Economic
Development Cooperation Fund (กองทุนเพื่อความร่วมมือด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ) ซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐบาล

United Nations Interagency Standing Committee Secretariat, ‘IASC Operational Guidelines on Human
Rights and Natural Disasters - Protecting Persons Affected by Natural Disasters’, มกราคม 2554
63 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด, ‘Ratch Starts Construction of Xe Pian Xe Namnoy Hydro Project,’ 2
ธันวาคม 2556 http://www.ratch.co.th/en/news/company-news/318/ratch-starts-construction-of-xe-pian-xenamnoy-hydro-project-after-success-of-thb-22134-billion-project-finance-expecting-electricity-distribution-tothailand-in-2018
64 บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด, โครงสร้ างทางธุรกิจ http://www.pnpclaos.com/index.php/en/aboutpnpc/business-structure
65 Bloomberg terminal เข้ าถึงเมื่อ พฤศจิกายน 2561
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ปล่อยเงินกู้เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศจานวน 80 ล้ านเหรียญให้ กับบริษัทรัฐวิสาหกิจจากลาว ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลุ่ม
บริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการ ทังนี
้ ้โดยการเป็ นผู้ถือหุ้นของโครงการเขื่อนนี6้ 6
หน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงหลายแห่งกับรัฐบาลเกาหลี ยังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทสองกลุ่มจาก
เกาหลี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของบริษัทผู้ก่อสร้ างเขื่อน67 ได้ แก่
● Korean Development Bank ซึ่งถือหุ้น 32.9% ในบริษัท Korean Electric Power Corporation ซึ่งเป็ นบริษัท
แม่ของบริษัทโคเรีย เวสเทิร์น อิเล็คทริ ค พาวเวอร์ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่สร้ างเขื่อน
● Ministry of Economy and Finance (กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง) ซึ่งถือหุ้น 18.2% ในบริษัท Korean
Electric Power Corporation
● National Pension Service กองทุนบานาญที่เป็ นของรัฐบาล ซึ่งถือหุ้น 7.19% ของบริษัท Korean Electric
Power Corporation และ 8.37% ของบริษัท SK Holdings และ 7.15% ของบริษัท SK Discovery ซึ่งเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่สดุ ของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ที่เป็ นบริษัทผู้พฒ
ั นาและสร้ างเขื่อน
แห่งนี ้
นอกจากนั ้น ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ า (เอ็กซิมแบงก์ ) ของรัฐบาลเกาหลี ยังให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับ
โครงสร้ างการเงินของเขื่อน จากข้ อมูลในบทความที่เขียนโดยเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทที่ให้ เงินกู้แห่งหนึ่งของโครงการ และจาก
สานักงานกฎหมายที่เป็ นตัวแทนด้ านกฎหมายของบริษัทแห่งนี ้ มีรายงานข่าวว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า (เอ็ก
ซิมแบงก์) ของเกาหลียงั มีส่วนร่วมในเงินกู้ของโครงการ ในส่วนที่เรียกว่าเป็ น “take-out mechanism” ซึ่งอนุญาตให้
ผู้พฒ
ั นาโครงการเขื่อนสามารถโอนเงินกู้บางส่วนของโครงการ เข้ าสู่ความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาเข้ า (เอ็กซิมแบงก์) ของเกาหลีได้ ในภายหลัง (ยังมีรายงานข่าวว่า ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็ นที่ปรึกษาด้ านการเงินใน
เบื ้องต้ นของโครงการ และเข้ าร่วมใน take-out mechanism ด้ วย ทังนี
้ ้จากแหล่งข้ อมูลเดียวกัน อย่างไรก็ดี จากการ
สนทนากับผู้เขียนรายงานนี ้ ธนาคารพัฒนาเอเชียปฏิเสธว่า ไม่มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับเขื่อนแห่งนี ้ โดยไม่ได้ ให้ หลักฐาน
สนับสนุนแต่อย่างใด โปรดดูข้อมูลในกล่องข้ อความเพิ่มเติม)68
รัฐบาลไทย
รัฐบาลไทยยังเป็ นผู้สนับสนุนและผู้ได้ รับประโยชน์ที่สาคัญจากโครงการนี ้ โดยธนาคารเพื่อการส่ งออกและ
นาเข้ า (เอ็กซิมแบงก์ ) ของรัฐบาลไทย เป็ นหนึ่งในกลุ่มธนาคารที่ให้ เงินกู้ดงั ที่กล่าวถึงข้ างต้ น
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นหน่วยงานผลิตไฟฟ้าของประเทศ ถือเป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้ารายใหญ่
สุดจากเขื่อนแห่งนี ้ ทาให้ มีบทบาทสาคัญในการทาให้ โครงการนี ้ “เหมาะสมที่จะได้ รับเงินกู้” และสามารถเริ่มต้ นโครงการ
ได้ ในปี 2556 กฟผ.ลงนามในความตกลงซื ้อไฟฟ้า 90% จากเขื่อนแห่งนี69้ กฟผ.ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่สดุ โดยมีห้ นุ 45% ใน
OECD, ‘OECD DAC PEER REVIEW 2017 Memorandum of Korea.’ http://www.oecd.org/dac/peerreviews/Memorandum-of-Korea-2017.pdf
67 Bloomberg terminal, เข้ าถึงเมื่อเมษายน 2562
68 Project Finance International, ‘Xe Pian Plants a Milestone,’ มีนาคม 2557
http://www.lw.com/thoughtLeadership/xe-pian-plants-a-milestone
69 บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด, Project in Brief http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project/projectin-brief
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บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้สร้ างเขื่อนและที่ปรึกษาด้ านการก่อสร้ าง สานักงาน
ประกันสังคม ซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐ ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่อนั ดับสี่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โดยมีห้ ุนอยู่ 3.27%
บทบาทลับ ๆ ของธนาคารพัฒนาเอเชียกับเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีบทบาทสาคัญอยู่เบื ้องหลังการเริ่มต้ นของโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย ทังนี
้ ้ตาม
ข้ อมูลในเอกสารที่มีการเผยแพร่ทวั่ ไปและเขียนโดยบุคคลซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการให้ ทุนโครงการนี ้ ตามเอกสารดังกล่าว
เอดีบีเป็ นเหมือนที่ปรึกษาด้ านการเงินในเบื ้องต้ นของโครงการนี7้ 0 ความเชี่ยวชาญของเอดีบียงั มีบทบาทสาคัญมากสาหรับ
กลุ่มบริษัทผู้สร้ างและผู้ให้ เงินกู้โครงการเขื่อนนี ้ ซึ่งต่างเป็ นกลุ่มบริษัทที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ในการกาหนดโครงสร้ างการ
ปล่อยกู้ที่ซบั ซ้ อนให้ กับโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่ในลาว
ดูเหมือนว่าเอดีบียงั มีส่วนสนับสนุนเงินกู้โครงการนี ้ โดยผ่านกลไกที่เรี ยกว่า take-out mechanism ตามข้ อมูลในเอกสาร
ดังกล่าว กลไกดังกล่าวทาให้ บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัด สามารถโยกย้ ายเงินกู้บางส่วนของธนาคารไทย และ
โอนให้ เป็ นของเอดีบี (และธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า (เอ็กซิมแบงก์) ของเกาหลี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลไกนี ้เช่นกัน)
บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัดสามารถทาเช่นนี ้ได้ ในระยะเวลาสามปี หลังการลงนามสัญญาเงินกู้ของโครงการ
ด้ วยความยินยอมจากธนาคารไทย71 แม้ จะไม่มีการใช้ ประโยชน์จากกลไก take-out mechanism แต่การสนับสนุนของเอดีบี
ต่อโครงการนี ้โดยผ่านกลไกดังกล่าว มีแนวโน้ มสร้ างหลักประกันทาให้ โครงการเหมาะสมต่อการปล่อยกู้มากยิ่งขึ ้น
บทบาทของเอดีบีในโครงการเขื่อนนี ้ ได้ รับการกล่าวถึงในบทความที่เขียนโดยเจ้ าหน้ าที่จากธนาคารกรุงไทย หนึ่งใน
หน่วยงานที่ปล่อยกู้ให้ กับเขื่อนแห่งนี ้ และ Latham & Watkins ซึ่งทางานให้ กับสานักงานกฎหมายที่เป็ นตัวแทนกฎหมาย
ของผู้ปล่อยกู้ เป็ นบทความที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคม 2557 สี่เดือนหลังมีการลงนามในสัญญาเงินกู้ของโครงการ ผู้เขียน
บทความมีส่วนเกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดกับการเจรจา และการดาเนินงานตามสัญญาเงินกู้ แม้ เราจะเสนอหลักฐานนี ้ให้ โฆษก
ของเอดีบีดู แต่ทางเอดีบีก็ปฏิเสธในการตอบทางอีเมล์ โดยระบุว่าธนาคารไม่ได้ มีส่วนให้ คาปรึกษากับโครงการนี ้ และไม่ได้
เข้ าร่วมในกลไก take-out mechanism แต่โฆษกยังไม่ได้ ตอบคาถามในบทความที่ กล่าวถึงบทบาทของเอดีบี ทังไม่
้ ได้ ให้
หลักฐานว่าเอดีบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องอย่างไร
การสนับสนุนในทางอ้ อมของเอดีบีต่อโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย เห็นได้ ชดั เจนจากกรณีที่เอดีบีมีส่วน
สนับสนุนภาคไฟฟ้าพลังน ้าในลาว โดยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีอื่น ๆ โดยเฉพาะธนาคารโลกและ
International Finance Corporation ซึ่งเป็ นหน่วยงานให้ เงินกู้ที่เป็ นเอกชนภายใต้ เอดีบี
ภายหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างกว้ างขวางที่ประกาศเริ่มต้ นเมื่อปี 2529 โดยผ่านกลไกเศรษฐกิจใหม่ ลาวได้ เริ่มสนับสนุน
การลงทุนของภาคเอกชนอย่างกว้ างขวางในเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของตน72 ในขณะนั ้นมีการระบุว่า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
Thomson One project finance database, เข้ าถึงเมื่อ พฤศจิกายน 2561 และ Project Finance International, ‘Xe
Pian Plants a Milestone,’ มีนาคม 2557
71 Project Finance International, ‘Xe Pian Plants a Milestone,’ มีนาคม 2557
72 OECD (2560), OECD Investment Policy Reviews: สปป.ลาว OECD Publishing, ปารีส
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ของประเทศ จะมีการเน้ นการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า โดยผ่านการสร้ างโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่ในลุ่ม
น ้าโขง ทังนี
้ ้เพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน เป็ นโครงการที่ได้ รับความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลกและเอดีบี ในช่วงต้ นทศวรรษ 1990 ขณะที่เริ่มมีการพัฒนาโครงการเขื่อนเซ
เปี ยน-เซน ้าน้ อย ธนาคารทังสองแห่
้
งมีส่วนในการวางแผนโครงการไฟฟ้าพลังน ้า และยังสนับสนุนรัฐบาลลาวในการจัดทา
กลไกเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในไฟฟ้าพลังน ้า รวมทังการปล่
้
อยเงินกู้เพื่อก่อสร้ างสายส่งไฟฟ้าและ
สาธารณูปการที่เกี่ยวข้ อง
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีค่อย ๆ ลดบทบาทจากการเป็ นผู้ปล่อยเงินกู้โดยตรงให้ กับ
โครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่ในภูมิภาค เนื่องจากกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตน พวกเขาจึงหาทางสนับสนุน
ในทางอ้ อม ทังนี
้ ้รวมถึงการจัดทาแผนการให้ ทุนและการก่อสร้ างโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า เพื่อช่วยให้ มีการค้ าพลังงานข้ าม
พรมแดนในระดับภูมิภาค ทังนี
้ ้ยังรวมถึงการค ้าประกันเงินกู้เชิงพาณิชย์ให้ กับโครงการไฟฟ้าพลังน ้าด้ วย73
เอดีบียงั คงสนับสนุนการก่อสร้ างโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและสาธารณูปการ เพื่อสนับสนุนการค้ าพลังงานระดับภูมิภาค ส่วน
ใหญ่เป็ นไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดใหญ่ เป็ นการดาเนินงานผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขง74 International Finance Corporation ยังมีจุดยืนในฐานะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทาโครงการที่เรี ยกว่า
“ไฟฟ้าพลังน ้าที่ยงั่ ยืน” ในภูมิภาค International Finance Corporation เป็ นแกนนาในการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียเกี่ยวกับภาคไฟฟ้าพลังน ้าในลาว และสนับสนุนการจัดทาหลักเกณฑ์ว่าด้ วยการลงทุนด้ านไฟฟ้าพลังน ้า และการจาแนก
พื ้นที่ที่เหมาะสมสาหรับโครงการ75 ความช่วยเหลือในทางอ้ อมต่อการพัฒนาภาคไฟฟ้าพลังน ้าและโครงการเขื่อนบางแห่ง
ทาให้ เกิดคาถามต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายที่สร้ างหลักประกันของธนาคาร เกี่ยวกับโครงการซึ่งให้ ประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง

7. ผู้รอดชีวิตมีส่วนได้ รับผลประโยชน์ : การทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรั บผิดตามกฎหมายมูลค่ า 50 ล้ าน
เหรียญของเขื่อน
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276055-en
73 สถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือหน่วยงานปล่อยเงินกู้เพื่อการส่ง ออก (Export Credit Agencies -ECAs) สามารถ
ค ้าประกันเงินกู้ได้ ทาให้ มีการเฉลี่ยความเสี่ยงทางการเมือง (เช่น กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และ
นโยบายซึ่งส่งผลกระทบต่อพิกัดอัตราภาษีและศุลกากร สิทธิในทรัพย์สิน เหตุสดุ วิสัย หรือพันธกรณีเกี่ยวกับความเป็ นเอก
ราชของประเทศ) Vincent Merme, Rhodante Aylers & Joyeeta Gupta (2557). ‘Private equity, public affair:
Hydropower financing in the Mekong Basin’ Global Environmental Change, Volume 24, มกราคม 2557 น. 20-29
74 International Rivers & Mekong Watch, Time to Re-Assess Greater Mekong Subregion Energy Sector
Investments,’ กันยายน 2558 http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/reassessing_gms_investments_2.pdf
75 IFC, ‘IFC Promotes Sustainability in Lao PDR’s Hydropower Sector’:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c317b7804360fecfb762b7d3e9bda932/Lao+Hydropower+factsheetEng.pdf?MOD=AJPERES

การทาประกันภัยเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการจัดทาโครงการสาธารณูปการขนาดใหญ่ และมีความเสี่ยงแบบเขื่อน
เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย โดยโครงการนี ้ได้ ทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายมูลค่ าประมาณ 50 ล้ าน
เหรียญ ส่งผลให้ผ้ เู สียหายในลาวและกัมพูชา อาจสามารถเรียกร้ องขอค่าชดเชยสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับตนได้
อย่างไรก็ดี ผู้ได้ รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการทาประกันภัยเช่นนี ้อยู่ และมักไม่ทราบว่ามีสิทธิที่จะขอค่าสินไหม
ทดแทน เนื่องจากไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาด้ านประกันภัยของโครงการ เป็ นผู้รับผิดชอบการจัด
องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของการทาประกันภัยของโครงการนี ้ รวมทังการท
้
าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมาย การทาประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายมูลค่า 50 ล้ านเหรี ยญในโครงการนี ้ แบ่งออกเป็ นสอง
กรมธรรม์ ได้ แก่ กรมธรรม์มลู ค่า 10 ล้ านเหรียญซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการทาประกันภัยระหว่างการก่อสร้ างโดยบริษัท เอส
เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ที่เป็ นผู้รับเหมาด้ าน EPC ของโครงการ และ 40 ล้ านเหรียญ ซึ่งเป็ นกรมธรรม์
คุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (excess of loss liability) ของบริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุน
ที่จดั ทาโครงการเขื่อน
บริษัทประกันภัยสามแห่งเป็ นผู้ค ้าประกันค่าเสียหาย 50 ล้ านเหรียญ ในส่วนของประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิด
ตามกฎหมายทังสองกรมธรรม์
้
ในขณะที่ AIG จากสหรัฐฯ เป็ นผู้คา้ ประกันส่วนใหญ่ของการทาประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
ความรับผิดตามกฎหมาย Korean Re และ Samsung Fire & Marine สองบริษัทประกันภัยจากเกาหลี เป็ นผู้คา้ ประกัน
วงเงินประกันภัยในส่วนที่เหลือ บริษัทเกาหลีทงสองแห่
ั้
งยังได้ ไปทาประกันภัยอีกทอดหนึ่ง (reinsure) กับ Asia Capital
Re ซึ่งเป็ นบริษัทจากสิงคโปร์ ด้วย
Inclusive Development International ได้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์เหล่านี ้ จากแหล่งข้ อมูลที่ปิดเป็ น
ความลับ ทางบริษัทประกันภัยไม่ได้ ตอบคาถามของเราเพื่อยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าว
● การคุ้มครองความเสียหายจากการก่ อสร้ าง: ในฐานะเป็ นผู้รับเหมาด้ าน EPC ของโครงการ บริษัท เอสเค
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลให้ มีการทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย
จากการก่อสร้ างเขื่อน โดยกรมธรรม์ดงั กล่าวจะเน้ นที่ความเสียหายต่อโครงสร้ างของเขื่อนเป็ นหลัก แต่ยงั
ครอบคลุมความรับผิดอีก 10 ล้ านเหรียญ โดย AIG เป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหาย 25% ของกรมธรรม์นี ้ หรือคิด
เป็ นความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 2.5 ล้ านเหรียญ76 บริษัท Korean Re และ Samsung Fire & Marine เป็ น

Insurance Insider, “Singapore Market on Risk for Laos Dam Disaster,” 7 สิงหาคม 2561
http://www.insuranceinsider.com/articles/121047/singapore-market-on-risk-for-laos-dam-disaster และ
Inclusive Development International สัมภาษณ์แหล่งข้ อมูลที่ปิดลับในอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ การ
ทรุดตัวของเขื่อน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน และ 4 ธันวาคม 2561 และรายงานกลางปี 2561 ของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
76

ผู้รับผิดชอบความเสียหายส่วนที่เหลือ 75% ของกรมธรรม์ค้ ุมครองการก่อสร้ าง และความเสียหายในส่วนที่
เกี่ยวข้ องอื่น ๆ โดยทางบริษัท Asia Capital Re เป็ นผู้รับทาประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยจากเกาหลีทงสอง
ั้
แห่ง77
● การคุ้มครองความเสียหายส่ วนเกิน: หากมีความรับผิดส่วนเกินกว่า 10 ล้ านเหรียญเนื่องจากการก่อสร้ าง
จะตกเป็ นภาระของกรมธรรม์ค้ ุมครองความเสียหายส่วนเกินมูลค่า 40 ล้ านเหรียญ คาดว่าบริษัทประกันภัยที่
คุ้มครองความเสียหายจากการก่อสร้ าง เป็ นผู้รับผิดชอบทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินเช่นกัน
โดย AIG รับผิดชอบความเสียหาย 59.5% ของกรมธรรม์นี ้ Samsung Fire & Marine รับผิดชอบ 30% และ
Korean Re รับผิดชอบ 10% เช่นเดียวกับกรมธรรม์ค้ ุมครองความเสียหายจากการก่อสร้ าง บริษัทเกาหลีทงสอง
ั้
แห่งยังได้ นาความเสียหายส่วนนี ้ไปทาประกันภัยอีกทอดหนึ่งกับบริษัท Asia Capital Re78

Insurance Insider, “Singapore Market on Risk for Laos Dam Disaster,” 7 สิงหาคม 2561
http://www.insuranceinsider.com/articles/121047/singapore-market-on-risk-for-laos-dam-disaster และ
Inclusive Development International สัมภาษณ์แหล่งข้ อมูลที่ปิดลับในอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทรุดตัวของเขื่อน
78 เพิ่งอ้ าง
77

บทที่ 8: ใครเป็ นผู้รับผิดชอบต่ อการละเมิดสิทธิมนุษยชน?
เหยื่อของการทรุดตัวของเขื่อนต้ องทนทุกข์ทรมาน และยังต้ องถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการพร้ อม ๆ กัน
ภัยพิบตั ิและการปฏิบตั ิต่อผู้เสียหายในภายหลัง ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
รวมทังด้
้ านอาหารและที่อยู่อาศัย เป็ นต้ น 79 สิทธิความเป็ นส่วนตัว80 สิทธิที่จะมีอิสรภาพในการเดินทาง และเสรีภาพในการ
เลือกถิ่นฐานของตนเอง 81 สิทธิในการเข้ าถึงสุขภาพที่ดีทงทางกายและใจ
ั้
82 และสิทธิที่จะมีชีวิตรอด83
สิทธิมนุษยชนเหล่านี ้ต่างได้ รับการรับรองในกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR) กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
(CRC)
ทังรั
้ ฐบาลลาวและกัมพูชาต่างให้ สตั ยาบันรับรองกติกา ICCPR, ICESCR และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก84
รัฐบาลเหล่านี ้จึงมีพนั ธกรณีสาคัญที่จะต้ องเคารพ คุ้มครอง และปฏิบตั ิให้ เป็ นผล ซึ่งสิทธิมนุษยชนที่รับรองในกติกาเหล่านี ้
ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย พันธกรณีดงั กล่าวกาหนดให้ รัฐบาลลาวและ
กัมพูชาต้ องประกันไม่ให้ มีความเสื่อมถอยต่อการเข้ าถึงสิทธิมนุษยชน ทังโดยเป็
้
นผลมาจากการกระทาหรือการไม่กระทาก็
ดี หรือเป็ นผลมาจากการดาเนินงานของบุคคลที่สาม รวมทังหน่
้ วยงานธุรกิจ
รัฐบาลลาวและกัมพูชายังมีพนั ธกรณีหลัก ที่จะต้ องประกันการเข้ าถึงการเยียวยา เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขึ ้นในดินแดนและเขตอานาจศาลของตน ส่วนหนึ่งของหน้ าที่ดงั กล่าวคือ การป้องกันไม่ให้ เกิดการปฏิบตั ิมิชอบ
ด้ านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการทาธุรกิจ โดยรัฐต้ องดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อสอบสวน ลงโทษ และเยียวยาการ
ปฏิบตั ิมิชอบนั ้น85 รัฐบาลลาวและกัมพูชาจึงมีพนั ธกรณีตามกฎหมาย ที่จะต้ องประกันให้ ผ้ ตู กเป็ นเหยื่อของการทรุดตัว
ของเขื่อน สามารถเข้ าถึงการเยียวยา86 และต้ องดาเนินการให้ บุคคลและบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบ ต้ องรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ ้น
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, 16
ธันวาคม 2509, United Nations, Treaty Series, vol. 993, น. 3 (ICSECR) ข้ อ 11(1); และที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ, อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก, 20 พฤศจิกายน 2532, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, น. 3
(CRC), ข้ อ 27
80 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, 16 ธันวาคม
2509, United Nations, Treaty Series, vol. 999, น. 171 (ICCPR), ข้ อ. 17
81 ICCPR, ข้ อ 12
82 ICESCR, ข้ อ 12
83 ICCPR, ข้ อ 6; คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ความเห็นทัว
่ ไปที่ 36 (2561) ว่าด้ วยข้ อ 6 ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีชีวิตรอด, ย่อหน้ า 62; CRC, ข้ อ 6
84 ลาวให้ สต
ั ยาบันรับรองกติกา ICCPR ในปี 2552 และ ICESCR ในปี 2550 และให้ ภาคยานุวตั ิต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ
เด็กในปี 2534 กัมพูชาให้ สตั ยาบันรับรองสนธิสญ
ั ญาทังสามฉบั
้
บในปี 2535
85 สานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ , คาถามทัว
่ ไปเกี่ยวกับหลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่า
ด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน Q.5 หน้ าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (2557)
86 John Ruggie, รายงานของผู้แทนพิเศษเลขาธิการองค์การสหประชาชาติว่าด้ วยประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนและบรรษัท
ข้ ามชาติและหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ ‘Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of
human rights and transnational corporations and other business enterprises’, A/HRC/8/5, ย่อหน้ า 25
79

เราเน้ นพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลลาว เนื่องจากยังมีบทบาทในฐานะผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนเซ
เปี ยน-เซน ้าน้ อย โดยผ่านบริษัทรัฐวิสาหกิจ (Lao Holding State Enterprise) ซึ่งเป็ นหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลลาว
ทังหมด
้
หลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนระบุว่า “รัฐควรดาเนินการเพิ่มเติม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานธุรกิจ ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ใต้ การควบคุมของรัฐ (…)
รวมทังก
้ าหนดให้ มีการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชน”87
นอกจากไม่ป้องกันผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากผู้พฒ
ั นาโครงการเขื่อนแล้ ว รัฐบาลลาวยังมีส่วน
รับผิดชอบโดยตรงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายครัง้ ที่เกิดขึ ้นในที่พกั พิงชัว่ คราว และรัฐบาลมีพนั ธกรณีต้องยุติการ
ละเมิดเหล่านี ้ และให้ การเยียวยาโดยพลัน การละเมิดดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขที่นาไปสู่การขาดความมัน่ คงด้ านอาหาร การ
ไม่สามารถเข้ าถึงน ้าและปั จจัยพืน้ ฐานอื่น ๆ อย่างเพียงพอ และข้ อกาหนดทางกฎหมาย ซึ่งบังคับให้ ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบต้ อง
อยู่ในที่พกั พิงชัว่ คราวต่อไป จนกว่าการสร้ างบ้ านในที่ดินจัดสรรใหม่จะแล้ วเสร็จ
รัฐบาลเกาหลีและไทยยังให้ ภาคยานุวตั ิต่อกติกา ICCPR, ICESCR และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก88 แม้ ว่าการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กล่าวถึงในรายงานนี ้ จะเกิดขึ ้นนอกดินแดนของตน แต่กฎหมายระหว่างประเทศกาหนดให้ รัฐมี
พันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในหลายกรณีที่เกิดขึ ้นนอกดินแดน 89 หน่วยงานตามสนธิสญ
ั ญาแห่ง
สหประชาชาติ ยังได้ ยืนยันว่า รัฐมีพนั ธกรณีต้องป้องกันไม่ให้ เกิดการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึง
หน้ าที่การกากับดูแลการดาเนินงานของหน่วยงานธุรกิจในต่างประเทศ หากหน่วยงานเหล่านั ้นจดทะเบียนในดิน แดนของ
ตน90 หลักการดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับในหลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน91

หลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลักการ 11. John Ruggie, ‘รายงานของผู้แทนพิเศษ
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติว่าด้ วยประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ ามชาติและหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ’
A/HRC/8/5, เห็นชอบโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มติข้อที่ 17/4 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 และโปรดดู
รายงานของคณะทางานแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับหลักการ 4 ของหลักการชี ้นา
(พันธกรณีของรัฐที่เกี่ยวข้ องกับรัฐวิสาหกิจ), A/HRC/32/45
88 เกาหลีใต้ ให้ ภาคยานุวัติต่อกติกา ICCPR และ ICESCR ในปี 2533 และให้ สต
ั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กใน
ปี 2534 ประเทศไทยให้ ภาคยานุวตั ิต่อกติกา ICCPR ในปี 2539, ICESCR ในปี 2542 และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กปี
2535
89 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory
Opinion) [2547] ICJ Rep 136, น.180
90 โปรดดู อย่างเช่น CRC/C/BHR/CO/2-3 ย่อหน้ า 20, 21; CERD/C/CAN/CO/19-20 ย่อหน้ า 14;
CERD/C/CAN/CO/18 ย่อหน้ า 17; CERD/C/AUS/CO/15-17 ย่อหน้ า 13; E/C.12/AUT/CO/4, ย่อหน้ า 12
91 หลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลักการ 1. หน้ าที่ของรัฐในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
จากการถูกปฏิบตั ิมิชอบโดยภาคธุรกิจ รัฐต้ องดาเนินการที่เหมาะสม “เพื่อป้องกัน สืบสวน ลงโทษ และแก้ ไขการปฏิบตั ิมิ
ชอบเหล่านั ้นผ่านทางนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ” ซึ่งหมายถึงว่า รัฐต้ อง
“แสดงความคาดหวังที่ชดั เจนให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจทังหมดที
้
่ตงอยู
ั ้ ่ในดินแดน และ/หรือเขตอานาจของตน เคารพสิทธิ
มนุษยชนในทุกกระบวนการประกอบธุรกิจของตน”
87

รัฐบาลไทยประกาศรับรองพันธกรณีของตน ที่จะต้ องป้องกันไม่ให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากธุรกิจ
กรณีซึ่งเป็ นการดาเนินงานในต่างประเทศของบริษัทของไทย ในมติคณะรัฐมนตรีสองครัง้ เมื่อปี 2559 และ 2560 รวมทัง้
มติคณะรัฐมนตรีในปี 2561 รัฐบาลไทยสัง่ การให้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทัง้ 55 แห่ง ต้ องแสดงความเป็ นผู้นาในการปฏิบตั ิ
ตามหลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 92 ร่างแผนปฏิบตั ิการแห่งชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนของไทย กาหนดให้ “การลงทุนข้ ามพรมแดนและหน่วยงานข้ ามชาติ” เป็ นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนสี่ข้อ 93
ผู้พฒ
ั นาโครงการเขื่อนและนักลงทุนในโครงการนี ้ จดทะเบียนในเกาหลีและไทย จึงอยู่ใต้ เขตอานาจศาลของ
รัฐบาลทังสอง
้
รัฐบาลจึงมีหน้ าที่ต้องกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทเหล่านี ้ในลาวและที่อื่น ๆ ทังนี
้ ้เพื่อหาทางป้องกัน
และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็ นผลมาจากการดาเนินงานของบริษัทเหล่านั ้น
ผู้พัฒนาโครงการเขื่อน มีความรับผิดชอบต้ องเคารพสิทธิมนุษยชน หลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเน้ นย ้าว่า แม้ รัฐจะมีพนั ธกรณีหลักตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้ เป็ นการ
ปั ดความรับผิดชอบด้ านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานธุรกิจ94 โดยตามความรับผิดชอบเช่นนี ้ หน่วยงานธุรกิจต้ องหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ เกิด หรือไม่สนับสนุนให้ เกิดผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนร้ ายแรง อันเป็ นผลมาจากการดาเนินงานของตน และให้
แก้ ไขผลกระทบเหล่านี ้หากเกิดขึ ้นมา95
บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด เป็ นผู้รับเหมางานด้ าน EPC ของโครงการ หมายถึง
มีหน้ าที่หลักในการออกแบบและก่อสร้ างเขื่อน หากรายงานที่ระบุว่ามีข้อบกพร่องในการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการ
ตัดสินใจลดต้ นทุนเป็ นเรื่องจริง บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ย่อมเป็ นผู้ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ร้ ายแรงด้ านสิทธิมนุษยชน และต้ องมีความรับผิดชอบโดยพลันที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าว ความรับผิดชอบของบริษัท เอสเค
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัดยังเห็นได้ ชัดเจนขึ ้น เมื่อพิจารณาว่าบริษัทนี ้เป็ นผู้ถือหุ้น 26% ในบริษัท ไฟฟ้ า เซ
เปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด โดยเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนเงินทุนกับโครงการนี ้อย่างสาคัญ
บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ถือหุ้น 25% ในบริษัทร่วมทุน และเป็ นที่ปรึกษาด้ านก่อสร้ าง
ของโครงการ โดยมีหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานด้ าน EPC ของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
ด้ วยเหตุดงั กล่าว ทางบริษัทจึงต้ องรับผิดชอบสอบสวน และกากับดูแลองค์ประกอบสาคัญของโครงการนี ้ รวมทังปั
้ ญหา
ด้ านความปลอดภัยที่เกิดขึ ้นเพราะที่ตงของโครงการเขื
ั้
่อน และข้ อบกพร่องของการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทางหน่วยงานมี
ความรับผิดชอบด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจะต้ องประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหาด้ านสิทธิมนุษยชน และประกันว่าจะมี
การป้องกันและบรรเทาผลกระทบร้ ายแรงเช่นนี ้ การที่หน่วยงานไม่สามารถจาแนกและบรรเทาความเสี่ยงนี ้ได้ แม้ จะอยู่ใน
สถานะที่สามารถทาได้ ย่อมหมายถึงว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัดรวมทังบริ
้ ษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จากัด เป็ นผู้ก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน และเป็ นสาเหตุสาคัญให้ เกิดผลกระทบดังกล่าว
สานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), คณะทางานว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(2561). ‘แถลงการณ์หลังสิ ้นสุดการเข้ าเยือนประเทศไทยของคณะทางานว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน’ OHCHR จาก
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=
93 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่างสุดท้ ายของแผนปฏิบต
ั ิการแห่งชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
มีนาคม 2562 http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_11/NAP-14-02-62_Online.pdf
94 หลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลักการ 11
95 เพิ่งอ้ าง หลักการ 13 ทังนี
้ ้เพื่อจาแนก ป้องกัน บรรเทา และรับผิดชอบต่อการเยียวยาผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิทธิ
มนุษยชน หน่วยงานธุรกิจจึงควรจัดให้ มีการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชน: หลักการ 17
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บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น อิเล็คทริค พาวเวอร์ ซึ่งเป็ นผู้รับเหมาด้ านการดาเนินงานและการบารุงรักษาโครงการ
จะเป็ นผู้เดินเครื่องเขื่อนเมื่อเขื่อนเริ่มใช้ งานได้ ทางบริษัทจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้น อันนาไปสู่
ผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี ในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของบริษัทร่วมทุน และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ไฟฟ้า เซเปี ยน-เซน ้าน้ อย จากัด ทางบริษัทจึงมีความรับผิดชอบต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนของ
โครงการ ก่อนจะตัดสินใจร่วมลงทุน และต้ องให้ มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง96 เมื่อไม่มีการทาเช่นนั ้น และเมื่อไม่มีการ
ผลักดันให้ แนวปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยและป้องกันปั ญหาสิทธิมนุษยชน เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงของบริษัทร่วมทุนใน
โครงการนี ้ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการเปิ ดเผยรายละเอียด ย่อมทาให้ บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น อิเล็คทริค พาวเวอร์ มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากความสัมพันธ์ เชิงธุรกิจ และน่าจะมีส่วนรับผิดชอบต่อปั ญหานี ้ และมี
ส่วนในการทาให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรง บริษัทรั ฐวิสาหกิจของลาวซึ่งถือหุ้น 24% และเป็ นผู้กากับดูแลการบริหารงาน
เขื่อน ย่อมมีความรับผิดชอบที่คล้ ายคลึงกัน นอกจากนั ้น ในฐานะที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ ทังบริ
้ ษัทโคเรีย เวสเทิร์น พาวเวอร์
จากัด และบริษัทรัฐวิสาหกิจของลาว ควรจะต้ องยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานสูงสุดของการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
รวมทังการจั
้
ดให้ มีการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชน97
ธนาคารซึ่งปล่อยกู้ให้ โครงการ และบริษัทประกันภัยซึ่งให้ ความคุ้มครอง มีส่วนโดยตรงต่อการพัฒนาโครงการ
เขื่อน ธนาคารไทยทังสี
้ ่แห่ง ทังธนาคารกรุ
้
งไทย ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการ
ส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์ ) เป็ นผู้ให้ ทุน 70% ของต้ นทุนการก่อสร้ าง บริษัท เอออน
(ประเทศไทย) จากัด, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine และ Asia Capital Re ต่างให้ คาปรึกษาหรือรับทา
ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายให้ กับผู้พฒ
ั นาโครงการ ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ โครงการเดินหน้ าไปได้ หาก
ธนาคารและบริษัทประกันภัยเหล่านี ้ ไม่ยืนยันให้ ต้องจัดทาเป็ นเงื่อนไข เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิทธิ
มนุษยชน รวมทังก
้ าหนดให้ มีมาตรการด้ านความปลอดภัยของเขื่อน และให้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงทางกฎหมาย
ร่วมกันกับผู้พฒ
ั นาโครงการ ย่อมถือได้ ว่าบริษัทเหล่านี ้มีส่วนสนับสนุนให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ น
ผลโดยตรงมาจากโครงการที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทประกันภัยน่าจะมีส่วนรับผิดชอบสูงกว่า เนื่องจากมีห น้ าที่ประเมิน
ความเสี่ยง ทังความเสี
้
่ยงที่มีต่อชีวิตมนุษย์และทรัพย์สิน บริษัทประกันภัยจึงมีความรับผิดชอบต้ องขยายการประเมิน ให้
ครอบคลุมความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน และกาหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชน
หากธนาคารและบริษัทประกันภัย ประกันให้ มีเงื่อนไขที่เข้ มแข็งเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงทางกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน และเมื่อทางผู้พฒ
ั นาโครงการได้ ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี ้ อาจถือว่าธนาคารและบริษัท
ประกันภัยไม่มีส่วนทาให้ เกิดผลกระทบดังกล่าว แต่แม้ จะเป็ นเช่นนั ้น บริษัทเหล่านี ้ก็ยังคงมีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้น เนื่องจากความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่มีกับโครงการ โดยเฉพาะการให้ ทุนสนับสนุนและการคุ้มครองความ
เสียหายของสินค้ าและบริการ ที่จัดทาโดยผู้พฒ
ั นาโครงการ 98
ใครเป็ นผู้รับผิดชอบต่ อการประกันการเข้ าถึงการเยียวยา?
หลักการพื ้นฐานตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่า ผู้เสียหายต้ องสามารถเข้ าถึงการเยียวยาที่
เป็ นผลเมื่อถูกละเมิดสิทธิ พันธกรณีของรัฐในการป้องกันการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนภายในดินแดนและเขต
เพิ่งอ้ าง หลักการ 17
97 เพิ่งอ้ าง หลักการ 4
98 หลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลักการ 13 และอรรถาธิบาย
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อานาจของตน ครอบคลุมหน้ าที่ที่จะต้ องประกันให้ เกิดการเยียวยาที่เป็ นผล อาจถือได้ ว่ารัฐละเมิดพันธกรณีเหล่านี ้ หาก
ไม่ดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน สอบสวน และแก้ ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เป็ นผลจากการดาเนินงานของ
หน่วยงานเอกชน กลไกศาลที่เป็ นผลถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ประกันการเข้ าถึงการเยียวยา99
พันธกรณีของรัฐเพื่อสนับสนุนการเข้ าถึงการเยียวยา ครอบคลุมถึงการดาเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อประกันว่า
ศาลในประเทศมีอานาจจัดการกับการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการทาธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการดาเนินงาน
เพื่อขจัดอุปสรรคด้ านกฎหมาย ด้ านการปฏิบตั ิหรืออื่น ๆ ซึ่งขัดขวางไม่ให้ ผ้ เู สียหายสามารถยื่น คาร้ องต่อศาล และสามารถ
ใช้ กลไกศาลในรัฐนั ้น กรณีที่เกิดการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนขึน้ ในรัฐ ซึ่งเป็ นที่จดทะเบียนของหน่วยงานธุรกิจ
นั ้น100 รัฐจึงควรกาหนดให้ มีกลไกรับข้ อร้ องเรียนที่ไม่ใช่ระบบศาลอย่างเป็ นผล ควบคู่ไปกับระบบศาล โดยให้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของระบบการเยียวยาของรัฐที่รอบด้ าน เพื่อแก้ ปัญหาการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชน101
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กระตุ้นให้ รัฐประกันการเข้ าถึงการเยียวยา สาหรับบุคคลทุกคน
ที่ตกเป็ นเหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัทที่ดาเนินการในต่างประเทศ102 ในกรณีของผู้เสียหายจากการทรุดตัวของ
เขื่อน การเยียวยาดังกล่าวควรครอบคลุมการเข้ าถึงระบบศาลในเกาหลีและไทย เพื่อให้ มีการลงโทษผู้มีส่วนรับผิดชอบ
เมื่อคานึงถึงการขาดระบบศาลที่เป็ นอิสระและเป็ นผลในลาวและกัมพูชา ดูเหมือนว่าศาลของเกาหลีและไทยจะมีบทบาท
สาคัญ เพื่อให้ เกิดการเข้ าถึงความยุติธรรม สาหรับผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อของการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจาก
โครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย
หากหน่วยงานธุรกิจก่อให้ เกิด หรือมีส่วนให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิทธิมนุษยชน รวมทังเป็
้ นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของตน ทางหน่วยงานก็ควรดาเนินการที่จาเป็ นทังปวง
้ เพื่อจัดการกับผลกระทบเหล่านี ้ หาก
ผลกระทบร้ ายแรงยังเกิดขึ ้นต่อไป บริษัทต้ องยุติการดาเนินงานที่เป็ นสาเหตุให้ เกิดการละเมิดโดยทันที หากการละเมิด
เกิดขึ ้นแล้ ว ทางบริษัทต้ องสนับสนุนหรือร่วมมือให้ มีการเยียวยาผ่านกระบวนการตามกฎหมาย 103 หากผลกระทบด้ านสิทธิ
มนุษยชนมีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการดาเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท โดยผ่านความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ทาง
บริษัทก็ควรหาทางป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ แม้ ขณะที่ยงั ไม่เกิดผลกระทบดังกล่าว 104
นอกจากการเข้ าร่วมในกลไกเยียวยาของรัฐแล้ ว ภาคธุรกิจควรกาหนดหรือเข้ าร่วมในกลไกรับข้ อร้ องเรียนจาก
การดาเนินงานที่เป็ นผล สาหรับผู้ที่ได้ รับผลกระทบร้ ายแรงจากการดาเนินงานทางธุรกิจของตน 105 เพื่อให้ เกิดกลไกรับข้ อ
ร้ องเรียนที่ไม่ผ่านศาลอย่างเป็ นผล กลไกนั ้นต้ องสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในหลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่า
ด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ ต้ องชอบด้ วยกฎหมาย เข้ าถึงได้ พยากรณ์ได้ เท่าเทียม โปร่งใส และสอดคล้ องกับ

เพิ่งอ้ าง หลักการ 26 และอรรถาธิบาย
100 เพิ่งอ้ าง
101 เพิ่งอ้ าง หลักการ 27
102 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 6 ของเยอรมนี (ย่อหน้ า
16) รับรองโดยคณะกรรมการในสมัยประชุมที่ 106 (15 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555) UN Doc. CCPR/C/DEU/CO/6
103 หลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลักการ 22 และอรรถาธิบาย
104 หลักการชี ้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลักการ 19 และอรรถาธิบาย
105 เพิ่งอ้ าง หลักการ 29
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หลักการด้ านสิทธิ106 กระบวนการเยียวยาต้ องเกิดขึ ้นโดยผ่านการปรึกษาหารือกับบุคคลหรือกลุ่มที่ได้ รับผลกระทบ ทังนี
้ ้
เพื่อประกันให้ เกิดการเยียวยาที่รอบด้ านและชอบธรรมในความเห็นของพวกเขา
บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ซึ่งเป็ นผู้รับเหมาด้ าน EPC ของโครงการ และ
บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้กากับดูแลด้ านการก่อสร้ าง มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ที่จะต้ อง
จัดให้ มีการเยียวยาความเสียหายและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ ้น กรณีที่รายงานว่ามีข้อบกพร่องด้ านการ
ก่อสร้ างและการขาดการกากับดูแลอย่างจริงจังเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง
บริษัทซึ่งให้ เงินทุนสนับสนุนโครงการเขื่อน ต่างมีส่วนรับผิดชอบที่จะต้ องจัดให้ มีหรือร่วมมือในการเยียวยา
ผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิทธิมนุษยชน ซึ่งตนเองมีส่วนทาให้ เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้รวมถึงผู้ลงทุนซึ่งถือหุ้นในบริษัทไฟฟ้ า เซเปี ยนเซนา้ น้ อย จากัด และนักลงทุนที่ปล่อยกู้ อย่างธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์ ) ของไทย ขึ ้นอยู่กับระดับการตรวจสอบด้ านสิทธิ
มนุษยชน และมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในข้ อตกลงทางกฎหมาย บริษัทเหล่านี ้ย่อมมีความรับผิดชอบต่อการ
เยียวยาในสัดส่วนที่แตกต่างกัน แต่อย่างน้ อย ทังบริ
้ ษัทผู้ลงทุนและให้ ก้ ู รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นของบริษัทผู้พฒ
ั นาโครงการทังสี
้ ่
ต้ องใช้ อานาจต่อรองของตนให้ มากสุดเพื่อกดดันให้ เกิดการเยียวยา
ในทานองเดียวกัน บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จากัด, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine และ
Asia Capital Re ซึ่งให้ ความคุ้มครองต่อความรับผิดของผู้พฒ
ั นาโครงการ ต้ องรับผิดชอบและถือว่ามีโอกาสสาคัญที่จะ
สนับสนุนให้ เกิดการเยียวยา โดยทางานร่วมกับบริษัทผู้ซื ้อประกันในการกาหนดให้ มีกลไกการเรียกร้ องค่าเสียหายที่เข้ าถึง
ได้
บทที่ 9 ข้ อเสนอแนะ:
สาหรับรัฐบาล:
• รัฐบาลลาวและกัมพูชาควรประกันว่า บุคคลและชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อน และถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ต้ องสามารถเข้ าถึงการเยียวยาที่เป็ นผล รวมทังกลไกรั
้
บข้ อร้ องเรียนทังที
้ ่ผ่านระบบศาล
และ/หรืออื่น ๆ อย่างเหมาะสม
• รัฐบาลลาวควรประกันโดยเร่งด่วนว่า สภาพการดารงชีวิตในที่พกั พิงชัว่ คราวจะได้ รับการปรับปรุง ให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานขันต
้ ่าด้ านสิทธิมนุษยชน และชาวบ้ านสามารถเดินทางกลับบ้ านเกิดของตนเองได้ หากต้ องการทา
เช่นนั ้น
• รัฐบาลเกาหลีและไทยควรประกันว่าผู้เสียหาย สามารถเข้ าถึงการเยียวยาที่เป็ นผล รวมทังการชดเชย
้
และ
ประกันให้ เกิดความรับผิดของบุคคลและบรรษัทที่มีส่วนรับผิดชอบและจดทะเบียนภายใต้ เขตอานาจศาลของตน
สาหรับผู้ลงทุน:
• บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ในฐานะผู้รับเหมาด้ าน EPC และบริษัทผลิต
ไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด ควรจัดตังกองทุ
้
นและกระบวนการรับข้ อร้ องเรียนที่เข้ าถึงได้ เพื่อให้ ประชาชนผู้
ได้ รับผลกระทบในลาวและกัมพูชา ได้ รับค่าชดเชยที่เพียงพอ และได้ รับการชดใช้ ต่อความเสียหายและอันตรายที่
เกิดขึ ้น โดยค่าชดเชยเหล่านี ้ต้ องครอบคลุมความสูญเสีย และอันตรายทังปวง
้
อันเป็ นผลมาจากโครงการเขื่อนเซ
เปี ยน-เซน ้าน้ อย และรวมถึงกระบวนการฟื น้ ฟูชีวิตและความเป็ นอยู่ของชุมชนอย่างเต็มที่
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• บริษัท ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัดบริษัทร่วมทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อพัฒนาโครงการนี ้ และบรรดาเจ้ าหนี ้
รวมถึงธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ า
แห่ งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์ ) ของไทย ควรสนับสนุนเงินกองทุนและการจัดทากระบวนการเพื่อรับคาร้ อง
ขอค่าชดเชย ควรระงับการจ่ายเงินส่วนที่เหลือไว้ จนกว่าชุมชนที่ถูกอพยพและได้ รับผลกระทบจากการทรุดตัว
ของเขื่อน และชุมชนซึ่งอยู่ในที่พกั พิงชัว่ คราวจะได้ รับการชดเชยอย่างเหมาะสม และสามารถดารงชีพอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมัน่ คง
• บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จากัด, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine และ Asia Capital Re
ควรร่วมมือกับบริษัทที่ซื ้อประกัน ซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการเขื่อน ในการจัดทากระบวนการเพื่อยื่นคาร้ องขอค่า
สินไหมทดแทนจากประกันภัย ทังนี
้ ้โดยการช่วยให้ ผ้ ยู ื่นคาร้ องสามารถเข้ าถึงเงินจานวน 50 ล้ านเหรียญ ซึ่งเป็ น
การทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย
• ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทผู้พัฒนาโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อยทัง้ สี่ ควรใช้ อานาจต่อรองของตน
กดดันให้ บริษัทต้ องประกันให้ เกิดการเยียวยาอย่างเป็ นผล
สาหรับผู้พัฒนาโครงการ:
• บริษัท ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด ควรระงับการปล่อยน ้าและการสร้ างอ่างเก็บน ้าของเขื่อนไว้ จนกว่า
o ชาวบ้ านที่ต้องอพยพเนื่องจากการทรุดตัวของเขื่อน ได้ รับความช่วยเหลือจนสามารถปรับไถที่ดินของ
ตน และซ่อมแซมบ้ านเรือน หรือมีการสร้ างบ้ านใหม่และจัดสรรที่ดินให้ ใหม่โดยมีมลู ค่าเทียบเท่ากับ
ที่ดินที่สญ
ู เสียไป
o มีการจัดสรรที่ทากินให้ กับชาวบ้ านซึ่งอยู่ในที่พกั พิงชัว่ คราว ใกล้ กับโครงการสร้ างอ่างเก็บน ้า รวมทัง้
การสร้ างสาธารณูปการ ทังที
้ ่อยู่อาศัย ปั๊ มนา้ ระบบสุขอนามัย บริการด้ านสุขภาพและการศึกษา
o กาหนดให้ มีกลไกรับข้ อร้ องเรียนที่เป็ นผล ทังนี
้ ้เพื่อให้ ชาวบ้ านสามารถแสดงข้ อกังวล และให้ มีการ
แก้ ไข โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกตอบโต้ จัดให้ มีกลไกรับข้ อร้ องเรียนที่เป็ นผล เป็ นการดาเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระ และมีการปรึกษาหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้ องในประเทศ ซึ่งเป็ น
ที่ตงของบริ
ั้
ษัทผู้พฒ
ั นาโครงการเขื่อน
• บริษัท ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด ควรเปิ ดเผยข้ อมูลการไหลเวียนของเงินทุนที่เกี่ยวข้ องกับการชดเชย
คาร้ องทุกข์ และการสัง่ ให้ จ่ายเงินเพื่อชดเชยที่เกิดขึ ้น โดยต้ องให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลนี ้ได้ โดยให้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
• บริษัท ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนา้ น้ อย จากัด ควรเปิ ดเผยผลการประเมินโครงการต่อสาธารณะ โดยเป็ นการ
ประเมินของหน่วยงานที่ปรึกษาอิสระ เพื่อประกันให้ มีการดาเนินงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อเป็ น
หลักประกันป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาการทรุดตัวของเขื่อนอีกในอนาคต และประเมินการไหลของแม่น ้าด้ านท้ าย
น ้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นหลักประกันของการรักษาคุณภาพของระบบนิเวศในลุ่มน ้า
สาหรับธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีอ่ นื ๆ:
• ธนาคารพัฒนาเอเชียควรเปิ ดเผยข้ อมูลทังหมด
้
เกี่ยวกับบทบาทของธนาคารที่มีต่อโครงการเขื่อนเซเปี ยน-เซ
น ้าน้ อย และควรใช้ อานาจต่อรองของตนเพื่อกดดันให้ บริษัทประกันให้ เกิดการเยียวยาอย่างเต็มที่และเป็ นผล

• ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีอ่ นื ๆ ควรเปิ ดเผยข้ อมูลทังหมด
้
เกี่ยวกับ
บทบาทของธนาคารในการส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการไฟฟ้าพลังน ้าในอนาคตของลาว รวมทังการด
้
าเนินงาน
ผ่านกลไกด้ านการเงิน และการค ้าประกันเงินกู้ให้ โครงการ
• ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีอ่ นื ๆ ควรพิจารณาขึ ้นบัญชีดาบริษัท เอส
เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี และบริษัทโคเรีย เวสเทิร์น พาวเวอร์ จากัด
จนกว่าชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อน จะได้ รับการจัดสรรบ้ าน ที่ดิน และสาธารณูปการ ซึ่ง
ช่วยให้ พวกเขาสามารถดารงชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี และสามารถเข้ าถึงกลไกรับข้ อร้ องเรียนระหว่างการดาเนินงาน
ของโครงการได้
“การทบทวนไฟฟ้ าพลังนา้ ”: ข้ อเสนอแนะจากรายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยความ
ยากจนสุดโต่ งและสิทธิมนุษยชนในการเดินทางไปเยือนลาว
“รัฐบาลควรทบทวนสถานการณ์ของผู้เสียหายจากการทรุดตัวของเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อย รวมทังผู
้ ้ ที่ต้องอพยพและยังอยู่
ในที่พกั พิงชัว่ คราว และประสบความล่าช้ าในการได้ รับความช่วยเหลือด้ านการเงินตามที่สญ
ั ญาไว้ .... ชาวบ้ านควรได้ รับ
ค่าชดเชยโดยพลันสาหรับการสูญเสียที่ทากินและทรัพย์สิน แม้ ว่ารัฐบาลระบุว่า มีเจตนาจะแจ้ งให้ ประชาชนทราบเกี่ยวกับ
กรอบเวลาของการดาเนินงาน และสัญญาว่าจะปรึกษาหารืออย่างจริงจัง กับพวกเขาเกี่ยวกับการวางแผนใด ๆ แต่มี
รายงานว่า ชาวบ้ านแทบไม่มีหรือไม่มีข้อมูลใด ๆ และไม่ได้ มีการปรึกษาหารือกับพวกเขาด้ วย รัฐบาลจึงควรให้ ความ
สนับสนุนด้ านจิตวิทยาสังคม โดยเฉพาะสาหรับผู้หญิง”
“ดังที่นายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ อย่างถูกต้ อง ภายหลังเกิดภัยพิบัติของเขื่อนเซเปี ยน-เซนา้ น้ อยในปี 2561 ว่าถึงเวลาที่ต้อง
ทบทวนภาคไฟฟ้าพลังน ้าทังประเทศ
้
จึงเป็ นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลประกาศจะเปิ ดการเจรจาเกี่ยวกับอนาคตของไฟฟ้าพลัง
น ้า และบทบาทของสปป.ลาวในฐานะผู้ส่งออกไฟฟ้า อย่างไรก็ดี การสัง่ ระงับโครงการเขื่อนภายหลังการทรุดตัวของเขื่อน
ยังไม่ปรากฏภาพที่ชดั เจน และดูเหมือนจะไม่มีผลบังคับใช้ กับโครงการเขื่อนอีกหลายเขื่อนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้ ว
ขอบเขตการทบทวนที่เป็ นอยู่จึงแคบเกินไป ธนาคารโลกกาลังเป็ นผู้นากระบวนการเพื่อทบทวนเฉพาะความปลอดภัยของ
เขื่อน แทนที่จะพิจารณาถึงผลกระทบทังหมดของโครงการเขื
้
่อนไฟฟ้าพลังน ้าที่มีอยู่แล้ วและมีแผนจะก่อสร้ าง การทบทวน
โครงการโดยแยกจากกันถือว่าไม่เพียงพอ
....รัฐบาลควรจัดให้ มีการทบทวนอย่างรอบด้ านต่อบทบาทของตน และอนาคตของภาคไฟฟ้าพลังน ้า โดยให้ พิจารณาถึง
ผลกระทบในปั จจุบนั และในอนาคตของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าที่มีอยู่แล้ วและมีแผนจะก่อสร้ าง จะมีการอนุญาตให้ กี่
โครงการสามารถเดินหน้ าต่อไปได้ และจะมีการปรับการก่อสร้ างและการเดินเครื่องเขื่อนอย่างไร เมื่อพิจารณาถึงความ
เสี่ยงด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม”107
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