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อำรัมภบท 

เศรษฐกิจของเมียนมาพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลังสิ้นสุดระบอบ

ปกครองของทหารในปี 2553 ภาคพลงังานมบีทบาทส�าคญัในการ

พัฒนาเหล่านี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานธุรกิจได้เสนอ

โครงการไฟฟ้าพลังน�า้ขนาดใหญ่ตลอดทัง้ประเทศ เพือ่ผลิตพลงังาน

ให้กับเมียนมา และส่งออกให้ประเทศเพื่อนบ้าน โครงการเหล่านี้

รวมทั้งเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่ในแม่น�้าสาละวิน 

แม่น�้าสาละวิน1 ต้นก�าเนิดในประเทศจีน และไหลผ่านเมียนมา

และไทย ที่ผ่านมามีโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่

ห้าโครงการ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของโครงการเขือ่นชัน้ในแม่น�า้สาละวนิ

สายประธาน เขื่อนเหล่านี้ตั้งอยู่ใน “รัฐชาติพันธุ์” หลายแห่งของ

เมยีนมา ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องกลุม่ชนพ้ืนเมอืงท่ีเรยีกว่า “กลุม่ชาตพินัธุ”์ 

เขื่อนในแม่น�้าสาละวินสายประธานได้แก่ เขื่อนเมืองโต๋น (ท่าซาง) 

เขือ่นกุน๋โหลง และเขือ่นหนองผาในรฐัฉาน เข่ือนฮัตจใีนรฐักะเหรีย่ง 

และเขื่อนยวาติ๊ดในรัฐคะเรนนี ยังมีการเสนอสร้างเขื่อนไฟฟ้า

พลังน�้าอื่น ๆ ในล�าน�้าสาขาหลักของลุ่มน�้าสาละวิน

รัฐแต่ละแห่งต่างเป็นพื้นที่ความขัดแย้งมาหลายทศวรรษ ระหว่าง

รฐับาลเมยีนมา (และกองทพัเมยีนมา) กบัองค์กรตดิอาวธุของกลุม่

ชาติพันธุ์หลายกลุ่ม ซึ่งต่างเรียกร้องความเป็นอิสระและอ�านาจ

จัดการตนเอง ชุมชนในท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ

มิชอบด้านสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากความขัดแย้งเหล่านี้ 

พื้นที่เหล่าน้ียังคงมีความเส่ียงที่จะเกิดการสู้รบ และถือเป็น 

“พืน้ทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง” การขุดเจาะทรัพยากร 

และการควบคมุทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้การพฒันาไฟฟ้าพลงัน�า้ 

มีส่วนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความขัดแย้งเหล่านี้ในช่วงหลาย

ทศวรรษที่ผ่านมา เขื่อนสาละวินเป็นโครงการอื้อฉาว และถูก

ต่อต้านจากชุมชนในท้องถิ่น เนื่องจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างกว้างขวาง การอพยพคนในท้องถิ่น และความเชื่อมโยงกับ

การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการที่ชุมชนในท้องถิ่น

ไม่มีอ�านาจควบคุมเหนือทรัพยากรธรรมชาติและการตัดสินใจ

ที่เกี่ยวข้อง 

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) เริ่มการประเมินผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ของโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ในเมียนมา

ตัง้แต่ปี 2559 โดยคาดการณ์ว่าจะมกีารเตบิโตของภาคไฟฟ้าพลงัน�า้ 

ทางหน่วยงานได้เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 

2561 เป็นการตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาโครงการไฟฟ้า

พลังน�้า รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าพลังน�้ากับความขัดแย้ง 

โดยภาพรวมแล้ว ผลการประเมินมีข้อเสนอแนะว่า แม่น�้าสาขา

ของแม่น�้าหลักห้าสายในเมียนมารวมทั้งสาละวิน ควรได้รับการ

อนุรักษ์เอาไว้ ให้สามารถไหลได้อย่างเสรีเพื่อความยั่งยืนด้าน

สิ่งแวดล้อม2

รายงานนีเ้ป็นการตรวจสอบความรบัผิดชอบของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

ด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวิน ตามกรอบกฎหมายระหว่างประเท

และในประเทศว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเมื่อ

ค�านึงถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้ง หน่วยงานธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขื่อนสาละวินส่วนใหญ่จะมาจากประเทศ

จีน ไทย และเมียนมา ทั้งนี้รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (SOEs) 

และบริษัทมหาชนและบริษัทเอกชน ในรายงานนี้หน่วยงานธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนสาละวิน รวมทั้งนักลงทุนที่ให้ทุนสนับสนุน

โครงการเหล่านี ้ต่างรวมกนัเรยีกว่า “ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านธรุกจิ

ในลุ่มน�้าสาละวิน” 

รายงานนี้พบว่า ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการลงทุน 

เมือ่มกีารน�ามาบงัคบัใช้อย่างเหมาะสมโดยบริษทัและนกัลงทนุแล้ว 

จะท�าให้เกิดข้อจ�ากัดอย่างเข้มข้นต่อการก่อสร้างโครงการไฟฟ้า

พลังน�้า ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง รวมทั้งลุ่มน�้า

สาละวนิ โดยจะช่วยยตุไิม่ให้เกดิการละเมดิสทิธิมนษุยชน ด้วยเหตุ

ดังกล่าว บทบาทอย่างต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจ

ในลุ่มน�้าสาละวินในโครงการเขื่อนในลุ่มน�้าสาละวินเหล่านี้ ท�าให้

เกิดค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศและ

1  ในเมยีนมา มักเรยีกแม่น�า้สาละวนิว่าตานลวนิ ส่วนในจีนเรยีก แม่น�า้น ูหรือนเูจยีง 

2  บรรษทัเงนิทนุระหว่างประเทศ, การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชงิยุทธศาสตร์ของภาคไฟฟ้าพลงัน�า้ของเมียนมา รายงานฉบบัสมบรูณ์, บรรษทัเงนิทนุระหว่างประเทศ, 
2561, น. 81 <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/hydro+advisory/resources/sea+of+the+hydr
opower+sector+in+myanmar+resources+page>.

พธิสีวดภาวนาสบืชะตาเพือ่ความอดุมสมบูรณ์แด่แม่น�า้สาละวนิ 
ภาพโดย: Sophia Harris

รำยงำนนี้พบว่ำ ธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนและมำตรฐำน
กำรลงทุน เมื่อมีกำรน�ำมำ
บังคับใช้อย่ำงเหมำะสม
โดยบริษัทและนักลงทุนแล้ว 
จะท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดอย่ำงเข้มข้น
ต่อกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ไฟฟ้ำพลังน�้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมขัดแย้ง 
รวมทั้งลุ่มน�้ำสำละวิน 
โดยจะช่วยยุติไม่ให้เกิดกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในประเทศ และท�าให้เกิดความเสี่ยงอย่างส�าคัญในแง่กฎหมาย 

การเงิน และชื่อเสียง โดยรายงานได้อธิบายถึงความเสี่ยงเหล่านี้ 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน

ธุรกิจ รัฐบาลและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

www.internationalrivers.org
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ควำมขัดแย้งและสิทธิมนุษยชน
ในลุ่มน�้ำสำละวิน 

การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของเมียนมาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้น

ไม่พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และยังมีลักษณะเปราะบาง แม้สถานการณ์

ด้านสิทธิมนุษยชนจะพัฒนาขึ้น แต่การปฏิบัติมิชอบร้ายแรงยังคงเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะในบางพื้นที่ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าที่อื่น รวมทั้งในรัฐฉานและ

ยะไข่ มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติปี 2561 เกี่ยวกับ

เมียนมาระบุว่า มีหลักฐานที่ควรน�าไปสู่การสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ในกองทัพเมียนมา ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐยะไข่ 

และบทบาทในการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงคราม

ในรฐัคะฉิน่ ยะไข่ และรฐัฉาน3 ด้วยเหตดุงักล่าว สถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน

ตลอดทัว่เมยีนมา จงึเป็นท่ีสนใจของนานาชาต ิและการพฒันาไฟฟ้าพลงัน�า้

ในพื้นที่ที่มีประวัติความขัดแย้งและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนกับ

กลุ่มชาติพันธุ์ ย่อมถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด 

3  คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ, มติข้อ 39/2 สถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชนของชาวมุสลมิโรฮงิญาและชนกลุม่น้อยอืน่ ๆ ในเมยีนมา, 27 กนัยายน 2561,  
<http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/293/69/PDF/G1829369.pdf?OpenElement>.

แม่น�า้สาละวนิส่วนชายแดนไทย-เมยีนมา 
ในฝ่ังไทยเป็นเขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าสาละวนิ 
ในฝ่ังเมยีนมาเป็นเขตอทุยานสนัตภิาพสาละวนิ 
ภาพโดย: International Rivers

6 www.internationalrivers.org
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การหยดุยงิระหว่างกองทัพเมยีนมากับองค์กรตดิอาวธุกลุม่ชาติพนัธุ์

เกิดขึ้นมากว่า 25 ปี การประชุมปางโหลงศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพเริ่มขึ้นในปี 2559 แม้จะมี

ความคืบหน้าล่าสุดเช่นนี้ แต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเมียนมาอยู่ในยุค 

“ผ่านความขัดแย้ง” มาแล้ว เนื่องจากอาจนิยามได้โดยทั่วไปได้ว่า 

ประเทศนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

ความขัดแย้ง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งครอบคลุม

ถึงพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรง หรือก�าลัง

เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง หรือเพิ่งจะผ่านความขัดแย้งที่รุนแรงมา 

รวมทัง้พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการจ�าแนกว่าผ่านความขดัแย้งมาแล้ว4 เราอาจ

จ�าแนกพ้ืนทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขัดแย้งได้ โดยพิจารณาว่า

มกีารขดักนัด้วยอาวธุ มีความรนุแรงอย่างกว้างขวาง หรอืมีความเส่ียง

ที่จะเกิดอันตรายต่อประชาชนอยู่หรือไม่ โดยอาจครอบคลุมถึง

สงครามปลดแอกหรือการก่อความไม่สงบ หรือสงครามกลางเมือง 

พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขดัแย้งมกัเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารปฏบิตัิ

มิชอบและการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางตาม

กฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศ5 หน่วยงานธุรกิจที่

ด�าเนินงานในบริบทเช่นนี้ อาจยิ่งท�าให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมต่อ

พลเรอืนซึง่ทีผ่่านมากไ็ด้รบัผลกระทบจากการปฏิบตัมิิชอบอยูแ่ล้ว 

บทบาทของกองทัพเมียนมา (ทัตมะดอว์) ในการก่อสร้างโครงการ

ไฟฟ้าพลังน�้า เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการประเมินด้านธุรกิจ

และสทิธมินษุยชนของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านธรุกจิในลุม่น�า้สาละวนิ 

กองทัพ (รวมทั้งกองก�าลังพิทักษ์ชายแดนภายใต้การควบคุมของ

ทัตมะดอว์) มักท�าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่สร้างเขื่อน 

ที่ตั้งโครงการเขื่อนสาละวินหลายแห่งอยู่ภายใต้อ�านาจปกครอง

ที่ผสมผสานกัน ทั้งของกองทัพรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา กองก�าลังและองค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีทัศนะ

แตกต่างกันเกี่ยวกับเขื่อนสาละวิน6 มีรายงานระบุว่า กองก�าลัง

พิทักษ์ชายแดนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขื่อน 

โดยช่วยเหลือในปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่และสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่

ก่อสร้าง 

ในบทต่อไปนี้สรุปข้อค้นพบโดยรวมเกี่ยวกับความขัดแย้ง ตามที่

ปรากฏในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์

ของภาคไฟฟ้าพลงัน�า้ของเมยีนมา รวมทัง้สถานะของความขดัแย้ง

ในพื้นที่ลุ่มน�้าสาละวิน

ระดับและธรรมชำติของควำมขัดแย้ง

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ – 

ข้อค้นพบโดยรวม 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของภาค

ไฟฟ้าพลังน�้าในเมียนมา (การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์) 

ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ครอบคลุมการประเมิน

พื้นฐานหลายส่วน รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและ

ความขัดแย้ง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม

ตดิอาวธุของรฐั และกลุม่ตดิอาวธุทีไ่ม่ใช่ของรฐัในแต่ละลุม่น�า้ย่อย 

ชุมชนและกลุ่มประชาสังคมได้วิจารณ์การประเมินผลกระทบ

เชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอใน

กระบวนการปรึกษาหารือ และมีการวิเคราะห์ความขัดแย้งอย่าง

จ�ากัด7 แม้จะมีข้อบกพร่องเช่นนี้ แต่ข้อค้นพบจากการประเมิน

ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์มีความส�าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็น

การศึกษาระดับชาติเพียงครั้งเดียวที่มีจุดเน้นโดยเฉพาะเรื่อง

ไฟฟ้าพลังน�้ากับความขัดแย้ง 

การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อ “ความเสี่ยงที่จะเกิด

ความขัดแย้ง” พบว่า 33% ของลุ่มน�้าย่อยทั้งหมดทั่วประเทศ

เมียนมา มีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งในระดับ “สูง” ลุ่มน�้า

ย่อยในรฐัฉาน (ตอนเหนอื) ส่วนใหญ่ถกูจดัอยูใ่นระดบั “สูง” หรอื 

“สงูมาก” ทีจ่ะเกดิความขดัแย้งเน่ืองจากเป็นทีต่ัง้ของกลุม่ติดอาวธุ

จ�านวนมาก มคีวามขดัแย้งระดบัสงู และมกีารอพยพของประชาชน

ระหว่างปี 2555 ถึง 25598 ลุ่มน�้าย่อยในรัฐฉาน (ตอนใต้และ

ตะวันออก) และรัฐกะเหรี่ยงถูกจัดให้อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

หรือ “สูง” เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่ม เคยมี

ความขัดแย้งระดับสูง และเคยมีการอพยพระดับสูงเช่นกัน แม้ว่า

ในปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้สัญญาหยุดยิง 

ตามรายงานประเมินผลฉบับสมบูรณ์ของการประเมินผลกระทบ

เชิงยุทธศาสตร์ “ตานลวิน [สาละวิน] (โดยเฉพาะ)…เป็นพื้นที่ที่มี

อัตราความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งสูงสุด” โดยมีข้อสังเกตว่า 

การจัดท�าข้อเสนอโครงการในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการขัดกันด้วย

อาวธุ “จะท�าให้ผูพ้ฒันาโครงการได้รบัความเสีย่งทีไ่ม่อาจยอมรบัได้

และจะยิง่ท�าให้เกดิช่องว่างเพิม่ขึน้ระหว่างชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ

กับกองทัพเมียนมา และ EAOs [องค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์]”9 

รายงานยังระบุว่า “ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ลุ่มน�้าตานลวินอยู่

ภายใต้โครงสร้างการปกครองที่มีความขัดแย้งกัน ต้องเผชิญกับ

การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน และการขัดกันด้วยอาวุธ 

การพัฒนา BAU [การท�าธุรกิจแบบที่เคยเป็นมา] ท�าให้เกิดความ

เสี่ยงสูงที่จะยิ่งเพิ่มความทุกข์ยากและความขัดแย้งในพื้นที่ 

โดยเฉพาะโครงการ HPPs [โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า] ในล�าน�้า

สาขาหลกั ทีจ่ะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาต”ิ10

4  M Van Dorp, บรรษทัข้ามชาตแิละความขัดแย้ง: หลกัการและแนวปฏบัิตริะหว่างประเทศส�าหรบัความรับผดิชอบของบรรษทัในพืน้ท่ีท่ีได้รบัผลกระทบจากความขดัแย้ง, 
SOMO, Amsterdam, 2557, น.12 <http://www.somo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Multinationals-and-Conflict-1.pdf>.
5  องค์การเพือ่ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD), แนวปฏบิตักิารตรวจสอบวิเคราะห์ห่วงโซ่อปุาทานของสินแร่จากพืน้ท่ีท่ีมคีวามขดัแย้งและพืน้ทีเ่สีย่งสงู: 
ตพีมิพ์ครัง้ทีส่าม, OECD Publishing, 2559, น. 13 <http://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-miner-
als-from-conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm>.
6  Burma Environmental Working Group, สหพันธรัฐของทรัพยากร: โรดแมปสู่การกระจายอ�านาจการจดัการมรดกทางธรรมชาตขิองพม่า, Burma Environmental 
Working Group, 2560, น. 45  <http://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs23/BEWG-2017-ResourceFederalism-en-red.pdf>.
7  International Rivers, การประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ของภาคไฟฟ้าพลังน�า้ของเมยีนมา: ข้อมลูเพือ่การอภปิราย, กรกฎาคม 2562 
<http://www.internationalrivers.org/resources/reports-and-publications/strategic-environmental-assessment-of-the-myanmar-hydropower-sector-
discussion-brief/>.

โดยภาพรวมแล้ว การประเมนิผลมข้ีอเสนอแนะว่า ควรมกีารอนรัุกษ์

ล�าน�า้สาขาหลกัของสาละวนิและคุ้มครองให้สามารถไหลได้อย่างเสรี

ด้วยเหตุผลเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม11 หากรัฐบาลเมียนมา

ยอมรบัข้อเสนอแนะจากการประเมนิผลของบรรษัทเงนิทนุระหว่าง

ประเทศเช่นนี้ ย่อมสมควรที่จะยกเลิกโครงการเขื่อนกุ๋นโหลง 

เขื่อนหนองผา เขื่อนเมืองโต๋น (ท่าซาง หรือมายตง) เขื่อนยวาติ๊ด 

และเขื่อนฮัตจี 

8  บรรษทัเงนิทนุระหว่างประเทศ, การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ของภาคไฟฟ้าพลังน�า้ของเมียนมา รายงานฉบบัสมบรูณ์, IFC, 2561, น. 73–74. 
<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f21c2b10-57b5-4412-8de9-61eb9d2265a0/SEA_Final_Report_English_web.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mslr9yx>.
9  อ้างแล้ว น. 73–74
10  อ้างแล้ว น. 39
11  อ้างแล้ว น. 50 
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11บทวิเคราะห์เรื่องภาคธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในลุ่มน�้าสาละวิน10 www.internationalrivers.org

          ลุ่มน�้ำสำละวิน  

รัฐฉาน  - องค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์หลายแห่งในรัฐฉาน

ได้ลงนามความตกลงหยุดยิงทวิภาคี และความตกลงหยุดยิง

ระดับชาติปี 2558 อย่างไรกด็ ีการปะทะกนัอย่างรนุแรงยงัคงเกดิขึน้ 

เนือ่งจากเป็นที่ตั้งของกองก�าลังติดอาวุธในหลายพื้นที่ของรัฐ 

องค์กรภาคประชาสังคมชี้ว่า ลุ่มน�้าเต็ง (หนึ่งในสี่ล�าน�้าสาขาหลักของสาละวิน

ที่ไหลมาจากด้านตะวันตก) ถือเป็น “พื้นที่สงครามที่มีการสู้รบ” แม้จะมีสัญญา

หยุดยิง แต่กองทัพเมียนมายังคง “กระท�าการละเมิดต่อพลเรือนในพื้นที่ต่อไป

โดยไม่ต้องรับผิด”12

ปลายปี 2561 องค์กรภาคประชาสังคมรายงานว่า มีการตรึงก�าลังทหารเพิ่มขึ้น

ในพื้นที่รอบเขื่อนเมืองโต๋น โดยกองก�าลังของรัฐบาลได้จัดท�า “แนวปราการเพื่อ

ปกป้องการลงทุน” และมีการสร้างถนนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงศูนย์กลางปฏิบัติการ

ด้านทหารเข้ากับแม่น�้าสาละวิน13 พื้นที่เขื่อนหนองผาตั้งอยู่ใกล้กับดินแดนภายใต้

การปกครองขององค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ฉานและคะฉิ่นหลายกลุ่ม ซึ่งไม่ได้

ลงนามในความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ องค์กรภาคประชาสังคมรายงานว่า 

กองทัพเมียนมาและกลุ่มทหารบ้านของรัฐบาลได้ปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธ

เหล่านี้ เพื่อเข้าควบคุมพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่14 ความขัดแย้งที่

เข้มข้นรอบพื้นที่เขื่อนกุ๋นโหลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยกองทัพ

พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา (MNDA) พยายามเข้ายึดครองพื้นที่นี้

อีกครั้ง หลังถูกขับไล่ออกไปโดยกองทัพเมียนมาเมื่อปี 255215

ท�าให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากที่พลเรือนในรัฐฉานจะต้องอพยพโยกย้าย ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากการบังคับโยกย้ายประชากรเกือบ 50,000 คนระหว่างปี 2539 ถงึ 

2541 เพือ่เปิดทางให้กบัแผนการพฒันาเขือ่นเมืองโต๋น (ท่าซาง) ในเบ้ืองต้น16 พืน้ที่

หลายแห่งยงัคงได้รบัผลกระทบตัง้แต่อดตีรวมท้ังการปฏบัิตมิิชอบด้านสิทธมินษุยชน

ที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้ง ยกตัวอย่างเช่น องค์กรภาคประชาสังคมรายงานว่ามี

การข่มขนื 300 ครัง้ โดยเจ้าหน้าทีข่องกองทพัเมียนมา ในระยะ 50 กม.ของที่ตั้ง

เขื่อนเมืองโต๋นระหว่างปี 2539 ถึง 254417 โดยภาพรวมแล้ว รายงานประเมิน

เชิงยุทธศาสตร์ของไอเอฟซีมีข้อสังเกตว่า สถานการณ์ทางตอนเหนือของรัฐฉาน

ยังคงเปราะบางในแง่สัญญาหยุดยิงและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในวงกว้าง 

ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับประชากรที่ต้องโยกย้ายเมื่อความขัดแย้งขยายตัวขึ้น 

รฐัมอญ - ในรฐัมอญ ภายหลงัความชะงกังนัทางการเมืองและการเจรจาหลายปี พรรครฐัมอญใหม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึง่ของความตกลงหยดุยิงระดบัรฐั

อีกครั้งเมื่อเดือนมกราคม 2555 และได้ลงนามในความตกลงหยุดยิงระดับประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยลงนามกับรัฐบาลจากการเลือกตั้ง

ที่น�าโดยพรรค National League for Democracy ภายใต้การน�าของดอว์อองซานซูจี แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีสงครามความขัดแย้งในรัฐมอญ 

แต่มีข้อกังวลหลักเช่นเดียวกับรัฐชาติพันธุ์อื่น ๆ ว่า อ�านาจการตัดสินใจและการกระจายผลก�าไรจากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและโครงการพัฒนา

เหล่านี้ จะกระจุกตัวอยู่กับรัฐบาลกลางและนักลงทุนต่างชาติ โดยแทบไม่ค�านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เลย26 ทั้งนี้รวมถึงการขยายตัวของอ�านาจควบคุม

ทางการเมืองและอิทธิพลจากส่วนกลางที่มีต่อพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย นอกจากนั้น รัฐมอญตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้าสาละวิน พวกเขาจึงมีความกังวล

อย่างมากกับผลกระทบด้านท้ายน�้าของโครงการเขื่อนสาละวิน ซึ่งจะกระทบต่อระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของสามเหลี่ยมปากแม่น�้า รวมทั้งการขาดการ

ปรกึษาหารอือย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจเกีย่วกับโครงการ ประชาชนในรฐัมอญต้องเผชญิกบัภยัคกุคามด้านสิทธมินษุยชนมากมายอนัเนือ่งมาจาก

ผลกระทบด้านท้ายน�้าของเขื่อน ที่มีต่อแหล่งอาหารและอาชีพที่ส�าคัญของประชาชน กระทบต่อการเดินทาง การค้า และเศรษฐกิจสังคม

รัฐกะเหรี่ยง  - ในรัฐกะเหรี่ยง การเพิ่มก�าลังทหารและ

การสร้างฐานทัพของกองทัพเมียนมาตลอดแนวถนนเข้าสู่

พื้นที่สร้างเขื่อนฮัตจี เร่งให้เกิดการขัดกันด้วยอาวุธ และ

เพิ่มความตึงเครียดด้านการเมืองและการทหาร ระหว่าง

องค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงกับทัตมะดอว์ และกองก�าลัง

พิทักษ์ชายแดนที่อยู่ใต้การควบคุมของทัตมะดอว์ ยกตัวอย่างเช่น

เม่ือกองทพัเมียนมาส่งทหารเข้าไปเพ่ิมขึน้ในพ้ืนทีเ่ขือ่น กองทพัปลดปล่อย

แห่งชาติกะเหรี่ยงได้ตอบโต้ด้วยการส่งทหารเข้าไปเพิ่มขึ้นเช่นกัน18 

กลุ่มชาวกะเหรี่ยงและสหภาพแห่งชาติชาวกะเหรี่ยงยังเตือนอีกว่า 

การเพิ่มก�าลังทหารใกล้พื้นที่เขื่อนเช่นนี้ ถือเป็นการละเมิดความตกลง

หยุดยิงระดับประเทศและระดับทวิภาคี ท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

ชาวกะเหรี่ยง และเสี่ยงที่จะน�าไปสู่สงครามกลางเมืองในประเทศ19

ยังฮีลี อดีตผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนใน

เมียนมา ยังได้ย�้าถึงผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่

หลายแห่งที่มีต่อสิทธิของประชาชนและชุมชน และผลกระทบต่อความ

ขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ โดยมีข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยง

ระหว่างการพัฒนาเขื่อนฮัตจีและการสู้รบด้วยอาวุธ20 การประเมิน

เชิงยุทธศาสตร์ของไอเอฟซีมีข้อสังเกตว่า “การเผชิญหน้าทางทหาร

ได้เกิดขึ้นใกล้กับที่ตั้งโครงการไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนฮัตจีหลายครั้งใน

ระหว่างปี 2557, 2558 และ 2559” โดยมักเป็นผลมาจากการโจมตี

ของกองทัพเมียนมาและกองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (DKBA) 

(ซึง่ลงนามในความตกลงหยดุยิงระดบัประเทศในปี 2558)21 การขยายตัว

ของความขัดแย้งบีบบังคับให้พลเรือนต้องหลบหนีออกจากพื้นที่เขื่อน 

และดังที่รายงานประเมินผลตั้งข้อสังเกต ยิ่งเร่งให้ประชาชนเกิดความ

เชื่อว่า “ปฏิบัติการโจมตีเหล่านี้เป็นแผนการเพื่อเคลียร์พื้นที่ของ EAOs 

[องค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์] และพื้นที่ของชาวบ้าน เพื่อสร้างถนน

และจะน�าไปสู่การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าในท้ายที่สุด”22  
 

รัฐคะเรนน ี- สันติภาพที่เปราะบางในรัฐคะเรนนีเป็นภาพที่ปรากฏชัด เมื่อความรุนแรงขยายตัวระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพคะเรนนี

ช่วงปลายปี 2561 เป็นความขัดแย้งซึง่ละเมิดความตกลงหยดุยงิแบบทวภิาค ีและนบัเป็นความรนุแรงครัง้แรกท่ีปรากฏในรอบหกปี23 จากการจดัประชาคม

หมู่บ้านเกีย่วกับโครงการเข่ือนยวาติด๊ของไอเอฟซ ีซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการประเมินผลกระทบเชงิยุทธศาสตร์พบว่า มข้ีอกงัวลว่าเขือ่นแห่งนีจ้ะ 

“ท�าให้กลุม่ชาตพินัธุต้์องอพยพหายไปทัง้หมด” และ “ท�าให้มรดกส�าคญัทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมต้องจมน�า้”24 มข้ีอสังเกตทีช้ี่ว่า ชาวคะเรนนี

ไม่พอใจอย่างมากกับการท�าประชาคมหมู่บ้านและอุตสาหกรรมเขื่อน อันเป็นผลมาจากมรดกของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าลอปิตาที่ได้รับทุนช่วยเหลือจากญี่ปุ่น

ในช่วงทศวรรษ 196025  

March 2020
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13บทวิเคราะห์เรื่องภาคธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในลุ่มน�้าสาละวิน12 www.internationalrivers.org

ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน

สิทธิซึ่งได้รับความคุ้มครองหลายประการอาจได้รับผลกระทบจาก

เขื่อนสาละวิน โดยอาจเกิดขึ้นในเกือบทุกขั้นตอนของโครงการ

เขื่อนนี้ เราได้ระบุถึงสิทธิบางประการในตาราง 1 ด้านล่าง

การประเมนิผลกระทบด้านสิทธมินษุยชนของโครงการเขือ่นสาละวิน 

ต้องค�านึงถึง :

• ผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น 

• หลักฐานที่บันทึกได้เกี่ยวกับ 

- ผลกระทบของการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าที่ผ่านมาในรัฐ

ชาติพันธุ์

- การด�าเนินงานที่เกิดขึ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างเกิดขึ้น 

- โครงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่

คล้ายคลึงกันในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ 

• มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ

เมียนมา ซึ่งให้บริบทในระดับประเทศเกี่ยวกับการเคารพ

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อค้นพบเกี่ยวกับการปฏิบัติมิชอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนและความเสี่ยงในพื้นที่เหล่านี้27

27  โปรดดู คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ, มติข้อ 40/L.19 ว่าด้วยสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนในเมียนมา, A/HRC/40/L.19, 19 มนีาคม 2562. 
<http://undocs.org/A/HRC/40/L.19>.

12  Shan Human Rights Foundation, จากปฏิบัตกิารย่างเป็นการเผาให้ไหม้เกรยีม, Shan Human Rights Foundation, 2561, น. 7. <http://www.shanhuman-
rights.org/eng/index.php/shrf-archives/shrf-english-newsletter/362-from-scorched-earth-to-parched-earth>.
13  Shan Human Rights Foundation, โดรนและถนนยทุธศาสตร์สายใหม่ของกองทัพพม่าท�าให้เกดิความหวาดกลัวในหมูผู้่พลัดถิน่ในประเทศบรเิวณพรมแดนรฐัฉาน-ไทย 
[ข่าวเพิม่เตมิ], 4 ตลุาคม 2561. <http://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/358-burma-army-drones-and-new-strategic-road-instil-fear-among-
idps-on-shan-thai-border>. 
14  Shan Human Rights Foundation, เกษตรกรตอนเหนอื ใต้และตะวนัออกของรฐัฉานต่อต้านแผนสร้างเขือ่นหนองผาและโครงการไฟฟ้าพลังน�า้ในแม่น�า้สาละวนิ 
[ข่าวเพิม่เตมิ], 24 ธนัวาคม 2560. <http://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/340-northern-southern-and-eastern-shan-state-farmers-oppose-the-
planned-naung-pha-and-other-hydropower-projects-on-salween-river>. 
15  บรรษทัเงนิทนุระหว่างประเทศ, รายงานการประเมนิพ้ืนฐาน: สนัตภิาพและความขดัแย้ง, การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ของภาคไฟฟ้าพลังน�า้
ในเมยีนมา, บรรษทัเงนิทนุระหว่างประเทศ, 2560, น. 27. <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/50ddd06b-ee5c-4457-a717-a1cd0f9c73df/Chapter+8_
SEA_Baseline+Assessment_Peace+and+Conflict+SEA+Baseline+Assessment.pdf?MOD=AJPERES&CVID=maaQGJY>.
16  Shan Human Rights Foundation, โดรนและถนนยทุธศาสตร์สายใหม่ของกองทัพพม่าท�าให้เกดิความหวาดกลัวในหมูผู้่พลัดถิน่ในประเทศบรเิวณพรมแดนรฐัฉาน-ไทย 
[ข่าวเพิม่เตมิ], 4 ตลุาคม 2561. <https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/358-burma-army-drones-and-new-strategic-road-instil-fear-among-
idps-on-shan-thai-border>.
17 Shan Sapawa Environmental Organization, สญัญาณเตอืน: ข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกับแผนสร้างเข่ือนในแม่น�า้สาละวนิในรฐัฉานของพม่า, Shan Sapawa Environmental
 Organization, 2549. <http://burmariversnetwork.org/images/stories/publications/english/warningsign.pdf>. 
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รายการอ้างองิจากหน้าก่อนนี้

สิทธิในกำรมีกรรมสิทธิ์ 
ใช้ประโยชน์ และพัฒนำ 
และควบคุมที่ดิน ดินแดน 
และทรัพยำกร อันอยู่ในกำร
ครอบครองของตนเนื่องจำก
กรรมสิทธิ์ตำมจำรีตประเพณี
หรอืเน่ืองจำกกำรประกอบอำชีพ
หรือกำรใช้ประโยชน์ตำม
จำรีตประเพณี - ข้อ 26(2) 
UNDRIP

ครอบครัวชาวมอญจบัปลาในแม่น�า้สาละวนิท่ีเมอืงปอง รฐัมอญ 
ภาพโดย: Mi Ah Chai

แม่น�า้เมย แม่น�า้สาขาส�าคญัของแม่น�า้สาละวนิ 
ภาพโดย: Sophia Harris
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ตาราง 1: ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของเขื่อนสาละวิน

สิทธิที่ได้รับ
การคุ้มครองและกฎบัตร รายละเอียด มีผลต่อเขื่อนสาละวินอย่างไร

สิทธิที่จะมีชีวิตรอด 
ข้อ 6 กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (ICCPR), 
ข้อ 3 ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (UDHR)

สิทธิที่จะไม่ถูกพรากชีวิตไป 
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองชีวิต 
และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง
จากภัยคุกคามต่อชีวิตตนเอง 

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตรอดมกัเป็นผล
มาจากความขัดแย้ง ทีเ่กดิข้ึนจากการสูร้บทางทหารเพ่ือเข้าควบคุม
เหนือดินแดนกลุ่มชาติพันธุ์ และการบังคับให้ประชาชนโยกย้ายถิน่ฐาน 
ยกตวัอย่างเช่น การโยกย้ายถิน่ฐานที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1990 
ในพ้ืนที่เข่ือนเมืองโต๋น (ท่าซาง) ส่งผลให้พลเรือน 319 คน ถูกสงัหาร
ในการสงัหารหมูห่รือการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย เฉพาะใน
เขตเมืองกุ๋นฮิง28

สิทธิในการก�าหนดชะตากรรม
ของตนเอง
ข้อ 1 ICCPR, ข้อ 1 กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR), 
ข้อ 3 ปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง 
(UNDRIP)

การก�าหนดชะตากรรมของตนเอง
เป็นสิทธิแบบกลุ่ม เป็นสิทธิทั้งของ
หมู่ชนและบุคคล สามารถใช้เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของตนเองได้ 
และเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเสรีจาก
สมบัติและทรัพยากรตามธรรมชาติ 
ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการ
ยืนยันสิทธิกลุ่มชนพื้นเมืองในที่ดิน
ตามจารีตประเพณี สิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพตามอนุสัญญา UNDRIP

สิทธินี้มีผลบังคับใช้ต่อประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองที่ได้รับ
ผลกระทบจากเขื่อนสาละวิน การบรรลุถึงสิทธินี้ในทางปฏิบัติช่วยให้
กลุม่ชนพ้ืนเมอืง มส่ีวนร่วมในการจดัการพ้ืนทีแ่ละทรัพยากรของตนเองได้ 
กลุ่มการเมืองหลายกลุ่มที่เป็นตัวแทนของพลเมืองที่เป็นชนพื้นเมือง 
ได้แสดงความเห็นต่อต้านอย่างแข็งขันและแสดงความกังวลต่อการ
ขาดการเจรจาทางการเมืองเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยที่ตนเองมีส่วนร่วม รวมทั้งในระหว่างที่เกิดกระบวนการประชุม
ปางโหลงศตวรรษที่ 2129

สิทธิในการมีกรรมสิทธิ์ 
ใช้ประโยชน์ และพัฒนา 
และควบคุมที่ดิน ดินแดน 
และทรัพยากร อันอยู่ในการ
ครอบครองของตนเนื่องจาก
กรรมสิทธิ์ตามจารีตประเพณี
หรือเนื่องจากการประกอบ
อาชีพหรือการใช้ประโยชน์
ตามจารีตประเพณี 
ข้อ 26(2) UNDRIP

สิทธินี้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญา 
UNDRIP ที่ให้การยอมรับอย่าง
กว้างขวางต่อสิทธิในที่ดินและ
ทรัพยากร การยอมรับการมี
กรรมสิทธิ์ตามจารีตประเพณี 
และความส�าคัญขั้นพื้นฐานของ
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีต่อประชากรพื้นเมือง

ตรงข้ามกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง พื้นที่จ�านวนมากยังคงอยู่ใต้
การควบคุมขององค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ระบบผลดักนัยดึครอง (alternate tenure systems)30 ทีผ่่านมา
เข่ือนสาละวนิส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของทีดิ่นตามจารีตประเพณี 
คาดว่า เขื่อนเมืองโต๋น (ท่าซาง) จะท�าให้ที่ดินจมน�้า รวมทั้งบริเวณ
แปดอ�าเภอของรัฐฉาน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรหลาย
หมื่นคน กองทัพเมียนมาได้เข้าไปครอบครองหมู่บ้านเกษตรกรรมที่มี
ความรุ่งเรืองอยู่เดิมแล้ว (เป็นอู่ข้าวอู่น�้าของการปลูกข้าวและถั่วเหลือง
ในบริเวณหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์) ตามอ�าเภอต่าง ๆ ซึ่งอยู่เหนือน�้าจาก
พ้ืนทีต่ัง้เข่ือน ชมุชนจ�านวนมากได้ถูกบงัคับให้โยกย้ายไปตัง้ถ่ินฐานใหม่
ในพื้นที่ใกล้กับฐานทัพทหาร และไม่สามารถเข้าไปอ้างสิทธิเหนือที่ดิน
และอาชีพของตนเองได้31

28  Burma Environmental Working Group, สหพนัธรัฐของทรัพยากร: โรดแมปสู่การกระจายอ�านาจการจดัการมรดกทางธรรมชาตขิองพม่า, Burma Environmental 
Working Group, 2560, น. 46. 
29  Ibid, p. 7. 
30  Ibid, p. 36. 
31  Ibid, p. 50. 

สิทธิที่ได้รับ
การคุ้มครองและกฎบัตร รายละเอียด มีผลต่อเขื่อนสาละวินอย่างไร

สิทธิที่จะให้การยินยอม
โดยสมัครใจ และได้ข้อมูล
ล่วงหน้า 
ข้อ 10 UNDRIP

เป็นสิทธิที่เชื่อมโยงกับสิทธิในการ
ก�าหนดชะตากรรมของตนเอง 
โดยระบุว่า ไม่อาจมีการบังคับ
โยกย้ายประชากรพืน้เมอืงออกจาก
ที่ดินหรือดินแดนของตนได้ 
และไม่อนุญาตให้มีการโยกย้าย
ถิน่ฐานหากยงัไม่ได้รบั “การยนิยอม 
โดยสมคัรใจ และได้ข้อมลูล่วงหน้า” 
จากพวกเขาก่อน และจนกว่า
จะมีการท�าความตกลงให้มี
การชดเชยอย่างยุติธรรมและ
เป็นธรรม และหากเป็นไปได้ 
ให้เปิดโอกาสให้สามารถเลือก
ที่จะกลับมายังดินแดนของตนได้ 

มีหลักฐานว่าผู้มีอ�านาจตัดสินใจไม่ได้ปรึกษาหารืออย่างเพียงพอกับ
ชมุชนชาตพินัธุแ์ละพืน้เมอืงทีไ่ด้รับผลกระทบจากเขือ่น และยงัไม่ได้รบั
การยินยอม โดยสมัครใจ และได้ข้อมูลล่วงหน้าจากพวกเขา จดหมาย
ต่อต้านเขื่อนเมืองโต๋น (ท่าซาง) เมื่อปี 2558 ได้รับการลงนามจาก
สมาชิกในชุมชนกว่า 23,000 คน และในปี 2559 กลุ่มชุมชนในรัฐฉาน
กว่า 25 กลุ่มเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเขื่อนสาละวิน โดยระบุว่า 
“เป็นการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวที่จะเดินหน้าสร้างเขื่อนสาละวิน 
ก่อนการเจรจาทางการเมืองเกี่ยวกับความเป็นสหพันธรัฐจะเริ่มขึ้น 
เป็นการขัดขวางไม่ให้ชุมชนชาติพันธุ์ใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง”32

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
การปรึกษาหารือและ
การมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการตัดสินใจ 
ข้อ 19 UDHR, ข้อ 19 & 25, 
ICCPR 

สทิธเิหล่านีเ้กิดขึน้ตามหลกัการท่ีว่า 
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา
และได้รบัข้อมลู และเข้าร่วมในการ
ตัดสินใจของรัฐบาลตนเอง 

มีการย�้าถึงความส�าคัญของสิทธิ
ในขั้นตอนปฏิบัติในรายงานของ
ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธมินษุยชนและส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งระบุว่า สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
และการมีส่วนร่วมเป็น “สิทธิและ
เครือ่งมอืงทีส่�าคญัโดยตวัของมนัเอง 
เพื่อให้สามารถใช้สิทธิอื่น ๆ ได้ 
รวมทั้งสิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิ
ที่จะเข้าถึงมาตรฐานด้านสุขภาพ
ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
สิทธิที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่าง
เพียงพอและอื่น ๆ”33

การตัดสินใจเกี่ยวกับเขื่อนสาละวินเกิดขึ้นโดยแทบไม่มีความโปร่งใส 
หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล และไม่มีโอกาสอย่างจริงจังในการปรึกษา
หารือและรับฟังข้อมูลจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ กระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเขื่อนเมืองโต๋น (ท่าซาง) จัดท�า
โดยบริษัท Snowy Mountains Electricity Corporation ซึ่งเป็น
บริษัทที่ปรึกษาจากออสเตรเลียเมื่อปี 2557-2558 และได้ถูกวิจารณ์
อย่างหนักหน่วงจากชุมชนและกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ โดยเฉพาะ
เนื่องจากหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบกลับถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุม 
และที่ประชุมเหล่านี้ท�าหน้าที่เพียงสนับสนุนโครงการ แทนที่จะเป็น
การรวบรวมความเห็นและข้อกังวล34

แม้จะมีข้อก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเมียนมา แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ
เขื่อนสาละวินต่อสาธารณะแต่อย่างใด

32  อ้างแล้ว น. 6
33  J Knox, รายงานของผูช้�านาญการอสิระว่าด้วยพนัธกรณด้ีานสทิธมินษุยชนเกีย่วกับการเข้าถงึสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภัย สะอาด เป็นผลดต่ีอสขุภาพและยัง่ยนื, คณะมนตรี
สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ, 30 ธนัวาคม 2556, UN Doc. A/HRC/25/53
34  M Inkey, ‘ชาวบ้านพม่าบอกว่า พวกเขาถกูหลอกเกีย่วกับโครงการเขือ่นท่าซาง’, Asian Correspondent, 12 มิถนุายน 2558
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สิทธิที่ได้รับ
การคุ้มครองและกฎบัตร รายละเอียด มีผลต่อเขื่อนสาละวินอย่างไร

สิทธิที่จะเข้าถึงมาตรฐานการ
ครองชีพอย่างเพียงพอ 
ข้อ 25 UDHR, ข้อ 11 ICESCR

รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับอาหาร
อย่างเพียงพอ (ซึ่งมีการตีความว่า
หมายถึงการมีอาหารอยู่ในปริมาณ
ที่เพียงพอ) การเข้าถึงน�้าและ
ที่อยู่อาศัย และการพัฒนา
ปรับปรุงสภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

เราอาจเห็นการละเมิดสิทธิเหล่านี้ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อน
ทีม่รีะบบจดัการทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตนเอง และประกอบอาชพี
ด้วยการท�าประมง จับสัตว์น�้า และเพาะปลูกโดยถือเป็นอาชีพหลัก 
ทั้งนี้รวมถึงประชากรด้านท้ายน�้าจากโครงการเขื่อนที่ต้องได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก และต้องสูญเสียแหล่งอาหารและอาชีพ โดยมัก
ไม่มีการยอมรับหรือเยียวยาความสูญเสียเหล่านี้ พลเรือนบางส่วนถูก
บังคับให้โยกย้ายออกจากพื้นที่ใกล้ที่ตั้งเขื่อน เนื่องจากความรุนแรง
หรือการเวนคนืท่ีดนิ กรอบกฎหมายของเมยีนมาเกีย่วกับทีด่นิไม่ก�าหนด
ให้มีการชดเชยต่อที่ดินที่ถูกเวนคืน ส่งผลให้ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยใน
ประเทศอาจต้องกลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานอย่างถาวร ถูกอพยพไปยังพื้นที่
ทีม่ทีีด่นิทีไ่ม่เหมาะสมต่อการท�ากินหรือการใช้ประโยชน์ของครัวเรือน35

 

35  อ้างแล้ว น.6

วนัหยุดเขือ่นโลก, แม่น�า้สาละวนิ 
ภาพโดย: Sophia Harris

กระท่อมของชาวประมง 

รมิฝ่ังแม่น�า้สาละวนิ, 

เกาะบูลู รฐัมอญ 

ภาพโดย: Mi Ah Chai
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มำตรฐำนด้ำนสิทธมินุษยชน
ท่ีมีผลบงัคับใช้ในลุ่มน�ำ้สำละวิน

ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องสามฝ่ายในโครงการเขื่อนสาละวิน ได้แก่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจ รัฐบาลเมียนมา และรัฐที่นักลงทุน

เขื่อนสาละวินจดทะเบียน ทั้งหมดต่างมีพันธกรณีหลายประการ

ตามกรอบกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ

18 www.internationalrivers.org 19บทวิเคราะห์เรื่องภาคธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในลุ่มน�้าสาละวิน

ชาวบ้านชาตพินัธุก์ระเหรีย่งและเครอืข่ายต่าง ๆ 
จากประเทศไทยและเมยีนมาร์ร่วมภาวนา
เพือ่ให้แม่น�า้สาละวนิไหลอิสระในวนัหยดุเขือ่นโลก
ภาพโดย: International Rivers

www.internationalrivers.org
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พันธกรณีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนธุรกิจในลุ่มน�้ำสำละวิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวิน มีพันธกรณีหลายประการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชนที่ส�าคัญ ซึ่งอาจสรุปได้ตามตาราง 2 ด้านล่าง

ตาราง 2: กฎบัตรส�าคัญที่มีผลบังคับใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวิน

กฎบัตร  รายละเอียด ความเกีย่วข้องกบัพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขดัแย้ง

หลกัการชีน้�าแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยธรุกจิและสทิธิมนษุยชน 
(UNGPs)

กรอบกฎหมายระดับโลกที่ส�าคัญ
เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
ตั้งอยู่บนหลักการส�าคัญสามประการ 
ได้แก่ “คุ้มครอง เคารพ เยียวยา” 

1. รัฐต้องคุ้มครองไม่ให้เกิดการปฏิบัติ
มิชอบด้านสิทธิมนุษยชนโดยบุคคล
ที่สามในเขตอ�านาจของตน รวมทั้ง
หน่วยงานธุรกิจ

2. หน่วยงานธุรกิจต้องเคารพ “สิทธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล” 
(ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, 
ICCPR, ICESCR)

3. รัฐต้องด�าเนินการเพื่อประกันว่า 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิด
เนื่องจากธุรกิจ สามารถเข้าถึงการ
เยียวยาอย่างเป็นผล 

UNGP 14: หน่วยงานธรุกิจไม่ว่ามกีารด�าเนินงานขนาดใดในพ้ืนทีขั่ดแย้ง 
ต้องให้ความใส่ใจอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนือ่งต่อความเสีย่งมากขึน้
ที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง ทั้งด้านความมั่นคง การเลือกปฏิบัติด้าน
ชาติพันธุ์และสิทธิที่จะมีชีวิตรอด36

UNGP 17–21: การตรวจสอบวิเคราะห์ควรครอบคลุม 
1. การประเมินผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนทีเ่กิดข้ึนจริงและอาจเกดิขึน้ 
2. ให้น�าข้อมูลที่ค้นพบมาใช้ในการด�าเนินงานและหาทางแก้ไข 
3. ให้ติดตามประสิทธิภาพจากการด�าเนินงานแก้ไขนั้น 
4. ให้สื่อสารว่ามีการแก้ไขผลกระทบอย่างไร37

UNGP 21: หน่วยงานธรุกจิซึง่ด�าเนินงานในบริบททีท่�าให้เกดิความเสีย่ง
ของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนร้ายแรง ควรจัดท�าโครงสร้างการ
รายงานข้อมูลอย่างเป็นทางการ และก�าหนดให้ครอบคลุมรายละเอียด
ว่ามีการแก้ไขผลกระทบอย่างไร38 บริบทดังกล่าวรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้ง ดังที่ก�าหนดใน UNGP 7 การรายงาน
ข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเปิดโอกาส
ให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นอิสระ 

UNGP 23: หน่วยงานธุรกิจต้อง “ปฏิบัติต่อความเสี่ยงที่ส่งผลหรือ
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ในฐานะเป็นประเดน็การปฏบิติัตามกฎหมายไม่ว่าจะด�าเนินงานใน
ที่ใด” ในอรรถาธิบายของ UNGP มีข้อสังเกตว่า ในสภาพแวดล้อมการ
ด�าเนินงานบางประการ รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง 
อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติมิชอบมากขึ้น และหน่วยงาน
ธุรกิจต้องประกันว่า “พวกเขาจะไม่ท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลง”39

36  ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ด้านสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), หลักการชีน้�าแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิและสิทธมินษุยชน: การด�าเนนิงานตามหลัก 
“คุม้ครอง เคารพ เยยีวยา” ตามกรอบขององค์การสหประชาชาต,ิ องค์การสหประชาชาต,ิ 2554  <http://www.ohchr.org/documents/publications/Guidingprin-
ciplesBusinesshr_eN.pdf> และโปรดดู M Van Dorp, บรรษทัข้ามชาตแิละความขดัแย้ง: หลักการและแนวปฏบิตัริะหว่างประเทศส�าหรบัความรบัผิดชอบของบรรษทัใน
พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขัดแย้ง, SOMO, 2557 <http://www.somo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Multinationals-and-Conflict-1.pdf>. 
37  ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ด้านสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), คณะท�างานว่าด้วยธรุกจิและสิทธมินษุยชน, การตรวจสอบวเิคราะห์ด้านสทิธมินษุยชนของบรรษทั 
– ข้อมลูพืน้ฐานทีอ่ธบิายแง่มมุส�าคญั, Companion note I to the Working Group’s 2018 report to the General Assembly (A/73/163), องค์การสหประชาชาติ, 
2561, น.2, <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote1DiligenceReport.pdf>.
38  อ้างแล้ว น. 4
39  ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ด้านสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), หลักการชีน้�าแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิและสิทธมินษุยชน: การด�าเนนิงานตามหลัก 
“คุม้ครอง เคารพ เยยีวยา” ตามกรอบขององค์การสหประชาชาต,ิ องค์การสหประชาชาต,ิ 2554, น. 26

กฎบัตร  รายละเอียด ความเกีย่วข้องกับพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขดัแย้ง

คณะท�างานสหประชาชาติ 
ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน 
และบรรษัทข้ามชาติและ
ธุรกิจอื่นๆ40

รายงานเฉพาะทางของคณะท�างาน
สหประชาชาติซึ่งน�าเสนอเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบทางด้านสิทธิมนุษยชน
ของธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนใน
สถานการณ์ความขัดแย้งเฉพาะทาง
เรื่อง ‘ภาคธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความขัดแย้งกับแนวทางยกระดับใน
การรับมือกับสถานการณ์’

รายงานและกรอบนี้ระบุว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของภาคธุรกิจมักเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีความขัด
แย้ง 

รายงานได้ชี้ให้เห็นถึงมาตรการที่รัฐและบรรษัทธุรกิจควรน�ามาปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันและรับทราบถึงการละเมิดสิทธิมนุษชนในสถานการณ์ที่มี
ความขัดแย้ง หรือหลังจากเกิดความขัดแย้ง โดยควรเน้นที่การยกระดับ
การตรวจสอบ และการเข้าถึงการเยียวยา

รายงานนี้ได้เน้นย�้าถึงการใช้มุมมองในเพศสภาพในการด�าเนินกิจกรรม
ของธุรกิจในบริบทที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่ต้องเผชิญโดยผู้หญิงและเด็กในสถานการณ์ความขัด
แย้งและหลังความขัดแย้ง

กรอบความร่วมมือ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact)

ข้อเสนอที่กระท�าโดยสมัครใจขึ้นอยู่กับ
พนัธกจิของบรษิทัทีจ่ะยดึมัน่และปฏบิตัิ
ตามหลักการความยั่งยืน 

ประกอบด้วยหลกัการ 10 ข้อทีม่เีนือ้หา
มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน, ปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), 
ปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วยส่ิงแวดล้อม
และการพัฒนา และอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต

หลักการ 1: หน่วยงานธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน
ที่มีการประกาศในระดับสากล 

หลักการ 2: หน่วยงานธุรกิจควรประกันว่าไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน41

40  รายงานคณะท�างานสหประชาชาติ ต่อประเด็นสทิธมินษุยชน และบรรษทัข้ามชาติและธรุกจิอ่ืนๆ สทิธมินษุยชนและภมิูภาคซึง่ได้รบัผลกระทบจากความขดัแย้ง ทีย่ิง่เพ่ิมขึน้, 
การประชมุทัว่ไปสมัชชาสหประชาชาติ A/75/212 วนัที ่21 กรกรฎาคม 2563  <http://undocs.org/en/A/75/212> 
41  United Nations Global Compact, ‘หลกั 10 ประการของ UN Global Compact’: <http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>.

www.internationalrivers.org
http://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
http://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
http://www.somo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Multinationals-and-Conflict-1.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote1DiligenceReport.pdf
http://undocs.org/en/A/75/212
http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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กฎบัตร  รายละเอียด ความเกีย่วข้องกบัพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขดัแย้ง

หลักการลงทุนที่รับผิดชอบ
แห่งสหประชาชาติ (UNPRI)

UNPRI จัดท�าขึ้นโดยกลุ่มนักลงทุน
เชิงสถาบันระหว่างประเทศ มีสถานะ
เดียวกับ UN Global Compact 
หลักการเหล่านีช่้วยให้นักลงทนุสามารถ
น�าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance - ESG) 
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติด้าน
การลงทุนได้ UNPRI ระบุว่าประเด็น 
ESG ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการ
ลงทุนในระยะยาว นักลงทุนจึงควร
น�าหลักการนี้ไปผนวกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�าเนินงาน เพื่อให้นักลงทุน
สามารถแสดงความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ได้รับความไว้วางใจได้ 

หลกัการ 1: นกัลงทนุจะ “น�าประเด็น ESG เข้ามาใช้วเิคราะห์การลงทุน
และกระบวนการตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เครื่องมือ
ด้านถ้อยแถลงนโยบาย การตรวจสอบ ศักยภาพการบริหารจัดการ
ภายใน การอบรม) เพื่อประกันว่าจะสามารถด�าเนินงานตามประเด็น 
ESG ได้อย่างเป็นผล 
 
หลกัการ 2: ผู้ลงนามจะเป็น “เจ้าของอย่างกระตือรือร้นและน�าหลัก 
ESG ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการและการปฏิบัติในการถือครอง
กรรมสิทธิ์” ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากนโยบายการถือครองกรรมสิทธิ์อย่าง
เข้มแข็ง โดยการร่วมงานกับบริษัทที่ยึดมั่นในประเด็น ESG ใช้สิทธิ
ในการออกเสียง และการออกข้อมติของผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงประเด็น 
ESG  

หลกัการ 3: ผู้ลงนามต้อง “พยายามให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG 
อย่างเหมาะสม” ในบรรดาหน่วยงานที่พวกเขาเข้าไปลงทุน รวมทั้ง
ให้มกีารรายงานข้อมลูในประเดน็ ESG ในรายงานประจ�าปี การรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ สนับสนุน
ข้อมติของผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลในประเด็น ESG

องค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(OECD) แนวปฏิบัติส�าหรับ
บรรษัทข้ามชาติ

แนวปฏิบัติเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับ
รฐับาลและบรรษัทข้ามชาติในประเทศ 
OECD 36 ประเทศและอกี 12 ประเทศ
นอกเหนือ OECD ซึ่งเห็นชอบที่จะ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ แนวปฏิบัตินี้
อ้างอิงหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ 
และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อรัฐบาล 
แต่ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อ
บรรษทัข้ามชาต ิอย่างไรกด็ ีสามารถยืน่
ข้อร้องเรียนเมื่อมีการละเมิดหลักการนี้
ได้ที่ National Contact Points ซึ่งมี
การจัดตั้งขึ้นในทุกประเทศที่ยึดมั่นตาม
แนวปฏิบัตินี้ 

หมวด IV สทิธมินุษยชน, [5]: “บรรษัทควร....จัดท�าการตรวจสอบ
วิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชน อย่างเหมาะสมกับขนาด คุณลักษณะ 
และบริบทของการด�าเนินงานของตน และความร้ายแรงของความเสี่ยง
ที่อาจเกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน” ทั้งนี้หมายถึงว่า เมื่อไป
ด�าเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ต้องมีการใช้
มาตรการเพ่ิมเตมิเพ่ือประกนัให้มกีารตรวจสอบวเิคราะห์อย่างเหมาะสม 
(สอดคล้องกับ UNGP 17 และ 18)

หมวด IV “อรรถาธิบายว่าด้วยสทิธมินุษยชน” [40]: “ในสถานการณ์
ของการขัดกันด้วยอาวุธ บรรษัทควรเคารพมาตรฐานกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้บรรษัทสามารถหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดและสนับสนุนให้เกิดผลกระทบด้านลบ 
เมื่อต้องเข้าไปด�าเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งยากเช่นนั้น” 

บรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (IFC) มาตรฐานการ
ด�าเนินงาน 

มาตรฐานการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม
และสังคมที่มีผลบังคับใช้กับผู้ได้รับทุน
สนับสนุนจากไอเอฟซี (บริษัทที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากไอเอฟซีในการท�า
โครงการ) 

มาตรฐานการด�าเนนิงานแปดข้อก�าหนด
ความรับผิดชอบให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติ
ตาม “ตลอดทั้งระยะเวลาการลงทุน” 

มาตรฐานการด�าเนินงาน 4 วตัถปุระสงค์: “เพื่อรองรับและหลีกเลี่ยง
ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ....” “เพื่อประกันว่ามีการรักษาความปลอดภัยของบุคคล
และทรัพย์สิน อย่างสอดคล้องตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้อง....” 

มาตรฐานการด�าเนินงาน 7 วตัถปุระสงค์: “เพื่อประกัน FPIC 
[การยินยอม โดยสมัครใจ และได้ข้อมูลล่วงหน้า] ของชุมชน
ชาวพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบ....”

 

หน่วยงานธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักการชี้น�า
แห่งสหประชาชาติ  

หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

(หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ) ถือเป็นหลักการที่ส�าคัญระดับ

สากล ที่ใช้ตรวจสอบว่าบริษัทและสถาบันการเงินมีความเข้าใจถึง

พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของตนอย่างไร มติคณะมนตรีสิทธิ

มนษุยชนปี 2562 ว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนในเมยีนมา

กระตุ้นให้ “หน่วยงานธุรกิจทุกแห่ง [ที่ด�าเนินงานในเมียนมา] 

รวมทั้งบรรษัทข้ามชาติและวิสาหกิจในประเทศ ต้องเคารพสิทธิ

มนุษยชน อย่างสอดคล้องตามหลักการชี้น�าว่าด้วยธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชน”42 หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติไม่ได้ห้ามบรรษัท

จากการเข้าไปด�าเนนิงานในพืน้ทีท่ี่ได้รบัผลกระทบจากความขัดแย้ง 

แต่มีการ “แจ้งเตือนอย่างจริงจัง” โดยก�าหนดให้บริษัทเหล่านั้น

ต้องปฏิบัติต่อความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดและสนับสนุนให้เกิดการ

ปฏบัิตมิชิอบด้านสทิธมินษุยชนอย่างร้ายแรง เสมือนเป็นการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย43

หน่วยงานธุรกิจต้องต้องท�าการตรวจสอบ
วิเคราะห์ (due diligence)

หน่วยงานธรุกจิต้องท�า “การตรวจสอบวเิคราะห์” ให้มกีารปฏบิตัิ

ตามหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ การตรวจสอบวิเคราะห์

เป็นทัง้มาตรฐานและกระบวนการ ก�าหนดให้ธรุกจิต้องด�าเนนิการ

เพือ่จ�าแนก ยตุหิรอืลดผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนทีม่ต่ีอประชาชน

ในพืน้ที ่และให้เยยีวยาเม่ือเกดิผลกระทบขึน้แล้ว เป็นกระบวนการ

ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้สามารถ

ประกันได้ว่าบริษัทเคารพสิทธิมนุษยชน และไม่มีส่วนท�าให้เกิด

ความขัดแย้งขึ้น44 การตรวจสอบวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งที่ส�าคัญในพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบจากความขัดแย้งเช่นเมียนมา ซึ่งอยู่ในจุดเริ่มต้นการ

เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและกระบวนการสันติภาพ และไม่อาจ

คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นเมื่อใด 

42  คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ, มติข้อ 40/L.19 ว่าด้วยสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชนในเมียนมา, A/HRC/40/L.19, ย่อหน้า 37, 19 มนีาคม 2562, น.14.
43  M Camilleri, นกัท�าเหมือง ปืน และนกักฎหมาย: ตรวจสอบความรับผดิของบรรษัทต่อการละเมิดสทิธมินษุยชนโดยบรษิทัท�าเหมืองในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขดัแย้ง, 
ตุลาคม 2558, Business and Human Rights Resource Centre, <http://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Mark_Ca-
milleri_Oct2015.pdf>. 
44  องค์การเพือ่ความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ, แนวปฏบิติัการตรวจสอบวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปาทานของสนิแร่จากพืน้ทีท่ีมี่ความขัดแย้งและพืน้ทีเ่สีย่งสงู: พมิพ์ครัง้ทีส่าม,
OECD Publishing, 2559 . <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf?expires=1596036831&id=id&accname=guest&checksum=6
A674073EF00FA8A4952A5520366E12B>.

เมอืงพันเกาะ แม่น�า้ปาง ล�าสาขาของ
แม่น�า้สาละวนิในรฐัฉาน, เมยีนมาร์ 

พืน้ทีน่ีจ้ะต้องจมอยู่ใต้น�า้ 
หากมกีารสร้างเขือ่นเมอืงโต๋น 

ภาพโดย: International Rivers

www.internationalrivers.org
http://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Mark_Camilleri_Oct2015.pdf
http://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Mark_Camilleri_Oct2015.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf%3Fexpires%3D1596036831%26id%3Did%26accname%3Dguest%26checksum%3D6A674073EF00FA8A4952A5520366E12B
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252479-en.pdf%3Fexpires%3D1596036831%26id%3Did%26accname%3Dguest%26checksum%3D6A674073EF00FA8A4952A5520366E12B
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ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวิน

รายใด ได้ท�าการตรวจสอบวิเคราะห์อย่างสอดคล้องตามหลักการ

ชีน้�าแห่งสหประชาชาตข้ิอ 17–21 จงึควรให้ความสนใจเป็นพิเศษว่า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวินได้ประเมินและลด

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของกองทัพเมียนมา ซึ่งมักท�าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขื่อนอย่างไร เนื่องจากพวกเขามีส่วน

เกีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านธรุกจิในลุม่น�า้สาละวนิทัง้ในแง่

การด�าเนินงาน ผลลัพธ์ หรือบริการของตน บริษัทไม่จ�าเป็นต้อง

ประเมินอย่างครอบคลุมต่อสถิติด้านสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปของ

กองทัพเมียนมา แต่ต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการปฏิบัติ

มิชอบขึ้น อันเป็นผลมาจากการตั้งฐานทัพในหรืออยู่ใกล้พื้นที่

สร้างเขื่อน การประเมินควรครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

• เสถียรภาพโดยรวมและหลักนิติธรรมในพื้นที่ รวมทั้งการ

เป็นที่ตั้งขององค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ การมีอยู่ของ

ความตกลงหยุดยิงกับองค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ และ

มีการยึดมั่นตามความตกลงหยุดยิงทั้งในปัจจุบันและอดีต

หรือไม่  

• ทัศนคติต่อรัฐบาลหรือกองทัพ รวมทั้งมีการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองอย่างเข้มแข็งในรัฐชาติพันธุ์เพื่อเรียกร้อง

อ�านาจปกครองตนเองและการกระจายอ�านาจมากขึ้น

หรือไม่ 

• ทัศนคติของผู้แทนระดับพื้นที่และชุมชนในพื้นที่ต่อ

กระบวนการสันติภาพที่เป็นอยู่  

• ความตึงเครียดในปัจจุบันหรืออาจที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชน 

รวมทั้งให้พิจารณาถึงความสนับสนุนหรือการต่อต้านของ

ชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเขื่อน หรือการรณรงค์ของกลุ่มใน

พื้นที่เพื่อต่อต้านเขื่อน  

• การอบรมและทักษะของกองทัพเมียนมาเพื่อรับมือกับ

ภารกจิด้านการรกัษาความปลอดภัยในพืน้ทีโ่ครงการไฟฟ้า

พลังน�้า ที่มีความสอดคล้องด้านสิทธิมนุษยชน และเป็น

สิ่งที่ต้องประเมินโดยอ้างอิงกับสถิติด้านสิทธิมนุษยชน

ของกองทัพ45

46  ACAS (Asia Conflict and Security) Consulting Ltd., หลกัการความม่ันคงและสทิธมินษุยชนโดยสมัครใจ (VPSHR) Mapping: Myanmar, Final Report, 
28 มีนาคม 2561  <http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2018-05-20-VPI-Myanmar-Final-Report.pdf>. 
47  รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ฉบบัสมบรูณ์มีข้อเสนอแนะว่า ควรมกีารจดัท�าแนวปฏบิติัเกีย่วกบัความอ่อนไหวต่อความขดัแย้งส�าหรบั
โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ และให้มีการประเมินความขดัแย้งอย่างละเอยีด โดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ช่วงก่อนและระหว่าง
การส�ารวจในพืน้ทีท่ีมี่ความเสีย่งด้านความขดัแย้ง โปรดดู IFC, 2561, น. 5–6 
48  OHCHR, 2554, น. 20

การประเมินเช่นนี้สอดคล้องกับหลักการความมั่นคงและสิทธิ

มนุษยชนโดยสมัครใจ (หลักการความสมัครใจ) ของอุตสาหกรรม

ขุดเจาะสินแร่ หลักการความสมัครใจมีลักษณะเป็นการให้ข้อมูล 

เพราะเน้นให้เห็นว่า ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โอกาสที่จะ

เกดิความรนุแรง และสถติด้ิานสทิธมินษุยชน ต่างเป็นปัจจยัส�าคญั

ส�าหรับการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของโครงการ กรณีที่

หน่วยงานความมั่นคงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เมียนมาเองเป็นหนึ่ง

ในสามประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ “การด�าเนินงาน

ของกลุม่น�าร่องในประเทศ” เพือ่เตรยีมความพร้อมในการส่งเสรมิ

การยอมรับและใช้ประโยชน์ของหลักการความสมัครใจ46

การประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ของไอเอฟซี 

สรุปประเด็นส�าคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ตรวจสอบวิเคราะห์ส�าหรับเขื่อนสาละวิน47 อย่างไรก็ดี รายงานนี้

ไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบวิเคราะห์ได้ และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจต้องท�าการประเมินความขัดแย้งและ

ผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชนในระดบัพืน้ทีด้่วยตนเอง การประเมนิ

ความขัดแย้งและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ 

อาจถูกก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด�าเนินงานของ

บริษัท อย่างเช่น เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมหรือสังคม แต่ทั้งนี้ควรครอบคลุมถึงอนุสัญญาและ

กฎบัตรด้านสิทธิมนุษยชนที่มีการอ้างถึงแล้ว48 ยกตัวอย่างเช่น 

ที่ผ่านมามีการท�าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับ

เขื่อนสาละวินหลายโครงการ แต่อาจยังไม่สอดคล้องตามหลักการ

ด้านสิทธิ และไม่สอดคล้องตามหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ

ว่าด้วยกรอบการ “คุ้มครอง เคารพ เยียวยา”  

 

หน่วยงานธุรกิจต้องแก้ไขหรือหลีกเลี่ยง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

เมื่อหน่วยงานธุรกิจตรวจพบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ต้องมี

การด�าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับผลกระทบเหล่านี้ 

โดยถือเป็นหน่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ กรณี

ที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น 

บริษัทอาจใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

• เจรจาโครงการใหม่ โดยก�าหนดให้โครงสร้างการบริหาร 

โครงการ ครอบคลุมประเด็นที่ดินแลทรัพยากรธรรมชาติ

ของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย  

• แยกตัวจากโครงการมาช่วงหนึ่ง ระหว่างที่ด�าเนินงาน

เพื่อลดความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น จนกว่าจะสามารถ

ก�าหนดให้ความตกลงเก่ียวกบัโครงการเข่ือน เป็นส่วนหนึง่

ของความตกลงสันติภาพระหว่างกลุ่มตัวแทนต่าง ๆ 

• ชะลอการมีส่วนร่วมกับโครงการอย่างถาวร หากเห็นว่า

ธุรกิจนั้นไม่สามารถลดความเสี่ยง หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะ

ท�าเช่นนั้น  

• ชะลอการมส่ีวนร่วมโดยทนัที หากเห็นว่าโครงการจะท�าให้

ความขัดแย้งเลวร้ายลง หรือน�าไปสู่การปฏิบัติมิชอบด้าน

สิทธิมนุษยชน

จากข้อมลูหลกัฐานขององค์กรภาคประชาสงัคมและชมุชนในท้องถิน่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวินไม่ได้ท�าการปรึกษา

หารือพวกเขาอย่างเพียงพอ ตามข้อก�าหนดในหลักการชี้น�าแห่ง

สหประชาชาติ หลักการชี้น�าข้อ 18 ก�าหนดว่า “ให้มีการปรึกษา

หารืออย่างจริงจังกับกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบ....โดยมีความ

เหมาะสมตามขนาดของหน่วยงานธุรกิจและคุณลักษณะและ

บริบทของการด�าเนินงานนั้น”  

45  M Van Dorp, 2557, น. 30

ผูพ้ลัดถิน่ภายในรฐัชาตพินัธ์ุต่างๆ ของเมยีนมาร์ ริมแม่น�า้สาละวนิได้รับผลกระทบจากกองก�าลงัทหารและการละเมดิสทิธิมนษุยชน
ภาพโดย: International Rivers
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โครงการเขื่อนยังต้องปฏิบัติตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย

สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งระบุว่า ไม่อนุญาตให้มีการผลักดัน

หรือโยกย้ายแบบบังคับ หากปราศจากความยินยอมอย่างเสรี 

เป็นการล่วงหน้า และเกดิจากการได้รบัข้อมลูของประชากรพืน้เมอืง 

ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนและกลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่น คว�่าบาตร

และประท้วงไม่เข้าร่วมการปรึกษาหารือ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ส�าหรับ

เขือ่นเมอืงโต๋น (ท่าซาง) ด้วยเหตดุงักล่าว การมส่ีวนร่วมของชมุชน

ในการประชุมเหล่านี้จึงเกิดขึ้นอย่างจ�ากัดและภายใต้ข้อก�าหนด 

ซึง่ไม่อาจถอืว่าเป็น “การปรกึษาหารอืย่างจรงิจงักบักลุม่ทีอ่าจได้รับ

ผลกระทบ” และไม่เป็นเหตุท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจใน

ลุม่น�า้สาละวนิทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการนี ้สามารถหลกีเลีย่งจากการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติได้

การปฏบิติัตามหลกัการชีน้�าแห่งสหประชาชาตข้ิอ 18 มคีวามส�าคัญ

อย่างยิง่ กรณทีีช่มุชนแสดงความเหน็คดัค้านโครงการอย่างชดัเจน 

ดงัจะเหน็ได้จากมกีารประท้วงและยืน่จดหมายร้องเรยีนเพือ่ต่อต้าน

เขื่อนสาละวินอย่างสม�่าเสมอ องค์กรภาคประชาสังคมระบุว่า 

ความอึดอัดใจในบรรดาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเลวร้าย

ยิง่ขึน้ อนัเป็นผลมาจากการปฏบิตัขิองบรษิทัและรฐับาล ยกตวัอย่าง

เช่น มีการลงนามสัญญาไฟฟ้าพลังน�้าโดยมิได้รับฟังความเห็นจาก

ประชาชน และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คนในพื้นที่

บางส่วนยังไม่ทราบด้วยซ�้าว่ามีแผนการสร้างเขื่อน จนกระทั่งเริ่ม

มีการส�ารวจหรือก่อสร้างแล้ว49

หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติข้อ 23 ก�าหนดอย่างชัดเจนว่า 

กรณีที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างร้ายแรงเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง 

หน่วยงานธุรกจิต้องปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชน เสมอืนการปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย โดยไม่มทีางเลอืกอืน่ หลกัการชีน้�าแห่งสหประชาชาติ

มคีวามหวงัว่า หน่วยงานธุรกจิ “จะปฏบิติัต่อความเสีย่งทีก่่อให้เกดิ

และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง

ร้ายแรงเสมือนเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกพื้นที่ที่เข้าไป

ด�าเนินการ” และประกันว่าปัญหาดงักล่าว “จะไม่ท�าให้สถานการณ์

เลวร้ายลง” 

การขยายตัวของความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของเขื่อนสาละวิน 

อนัเป็นผลมาจากการด�าเนนิงานช่วงเตรยีมโครงการ แสดงให้เห็นว่า

โครงการเหล่านีม้คีวามเสีย่งสงูเพียงใด การเกดิข้ึนของความรนุแรง

ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการ ชี้ให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวินอาจไม่ได้ใส่ใจมากเพียงพอ

ตามข้อก�าหนดของหลักการช้ีน�าแห่งสหประชาชาติปฏิบัติต่อ

ความเสี่ยงนั้น 

พันธกรณีของเมียนมำ

เมียนมาให้สัตยาบันรับรองกฎบัตรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

หลายฉบับ รวมทั้ง 

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม

• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

ต่อสตรี 

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

สนธิสัญญาด้านสิทธิอื่น ๆ อีกหลายฉบับ ต่างประกอบขึ้นเป็น

กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศในขั้นพื้นฐาน และย่อมมี

ผลบังคับใช้ต่อเมียนมาเช่นกัน 

พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของเมียนมายังปรากฏชัดเจนขึ้น 

เมือ่ค�านงึถงึกฎบตัรอืน่ ๆ รวมทัง้หลกัการชีน้�าแห่งสหประชาชาต ิ

และอรรถาธิบายของหน่วยงานตามสนธิสัญญาและตามแนว

นติศิาสตร์ของศาล50 ทัง้นีร้วมถงึหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามพนัธกรณี

ด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อเข้าท�าความตกลงกับรัฐอื่น ๆ หน่วยงาน

ระหว่างประเทศหรือบริษัท51

กฎหมายเมียนมายังยอมรับหลักการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเชิง

ขั้นตอนปฏิบัติที่ส�าคัญหลายประการ รวมถึงกรอบกฎหมายว่า

ด้วยการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเวนคืนที่ดินและ

การจัดสรรที่อยู่ใหม่ และการลงทุน 

ระบบการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (EIA) ถกูก�าหนดไว้ใน 

ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

255852 ตามพระราชบัญญัติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 

ตามขัน้ตอนปฏบิตัเิกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

โครงการต่าง ๆ ต้องจัดท�าอไีอเอ กรณท่ีีมคีวามเส่ียงว่าจะก่อให้เกิด

ผลกระทบรนุแรง ซึง่มกีารนยิามอย่างกว้าง ๆ ว่ารวมถงึผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม สงัคม-เศรษฐกจิ สขุภาพ วฒันธรรม สขุภาพ

และความปลอดภัยของชุมชน53 โครงการที่มีข้อก�าหนดให้จัดท�า

อไีอเอ ยงัจะต้องจดัท�าแผนบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม เพือ่หลกีเลีย่ง 

แก้ไข และลดผลกระทบ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม มอี�านาจ

หน้าที่เบ็ดเสร็จในการอนุมัติ อนุมัติอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่อนุมัติ

อีไอเอและแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีที่กระทรวงให้

ความเห็นชอบ จะมีการออกใบประกาศอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ 

ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตจัดท�าโครงการในขั้น

สุดท้าย แม้ว่าขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชน 

แต่ก็ยังเป็นแนวทางส�าคัญของกฎหมายระดับชาติ เพื่อประเมิน

และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิมนุษยชน  

ข้อก�าหนดที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับ

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการเปิดเผย

ข้อมลูและการมส่ีวนร่วมของสาธารณะตลอดทัง้กระบวนการอไีอเอ 

อย่างไรกด็ ียงัไม่มกีารจัดท�าแนวปฏิบตัเิพ่ือสนบัสนนุให้มกีารปฏิบตัิ

ตามแนวปฏิบัตินี้ รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ

สาธารณะในกระบวนการอีไอเอ และแนวปฏิบัติว่าด้วยอีไอเอของ

โครงการไฟฟ้าพลังน�้า ซึ่งท�าให้การมีส่วนร่วมของสาธารณะเกิด

ปัญหาในทางปฏิบัติ54

49  Burma Environmental Working Group, 2560, น. 44
50  S Bain, เขตเศรษฐกจิพเิศษในเมยีนมา และหน้าทีข่องรัฐในการคุม้ครองสิทธมินษุยชน, International Commission of Jurists (ICJ), 2560, น. 5–6
51  International Commission of Jurists (ICJ), แนวปฏบัิติมาสทรชิท์ว่าด้วยการละเมดิสิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม, 26 มกราคม 2540, ข้อ 15(j)

52  ขัน้ตอนปฏบิติัเกีย่วกบัการประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเมียนมา, สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา (ประกาศกระทรวง MOECAF ที ่616 วันที ่29 ธนัวาคม 2558)
53  อ้างแล้ว, ข้อ 2(g) 
54  S Bain, 2560, น. 36   

แม่น�า้เมย แม่น�า้สาขาส�าคญัของแม่น�า้สาละวนิซึง่ไหลจากประเทศไทย
ภาพโดย: International Rivers

www.internationalrivers.org


28 www.internationalrivers.org 29บทวิเคราะห์เรื่องภาคธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในลุ่มน�้าสาละวิน

แนวปฏิบัติด้านอีไอเอยังก�าหนดให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

โยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่สมัครใจ หรือโครงการที่อาจส่งผลกระทบ

ด้านลบต่อประชาชนพื้นเมือง ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่สมัครใจ และประชาชน

พื้นเมือง รวมทั้งนโยบายคุ้มครองของกลุ่มธนาคารโลกและ

ธนาคารพัฒนาเอเชีย55

กรอบกฎหมายของเมยีนมาเก่ียวกับทีด่นิมีความซับซ้อน และกระจาย

อยูใ่นกฎหมายและระเบยีบหลายฉบบั ในวนัที ่19 สงิหาคม 2562 

รัฐสภาแห่งชาติ ได้บัญญัติพระราชบัญญัติการเวนคืนที่ดิน 

การจดัสรรท่ีอยู่ใหม่และการเยยีวยา56 เพือ่ใช้ทดแทนพระราชบัญญตัิ

เวนคืนที่ดินตั้งแต่สมัยอาณานิคม (2437) นับเป็นกฎหมายหลัก

ที่น�ามาใช้กับการบังคับเวนคืนที่ดินของรัฐเพื่อโครงการพัฒนา 

กฎหมายนี้ประกอบด้วยข้อบทเพื่อป้องกันในเชิงปฏิบัติอย่าง

ชัดเจนในส่วนของการโยกย้ายและการเยียวยา นโยบายการใช้

ประโยชน์ที่ดินแห่งชาติ ซึ่งมีการรับรองในปี 2559 เน้นย�้าความ

จ�าเป็นของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้

ของกระบวนการใช้ประโยชน์และธรรมาภิบาลเกี่ยวกับที่ดิน 

โดยก�าหนดให้รฐับาลเมยีนมาต้องปฏิรปูกฎหมายทีด่นิ ให้มเีนือ้หา

สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ

ให้มีการปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคม57

58  ข้อก�าหนดการลงทุนในเมียนมา 2560, ข้อ 64 (d)
59  อ้างแล้ว, ข้อ 190
60  แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย 2562-2565 <http://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/11/ nap-thailand-en.pdf>
61  ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), คณะท�างานว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, ถ้อยแถลงหลังสิ้นสุดการเยือนประเทศไทย
ของคณะท�างานว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, OHCHR, 2561. <http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=22915&LangID=>

ข้อก�าหนดการลงทุนในเมียนมา 2560 ที่จัดท�าโดยกระทรวง

การวางแผนและการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการลงทุนของ

เมียนมา พ.ศ. 2559 ก�าหนดให้คณะกรรมการการลงทุนแห่ง

เมียนมาประเมินข้อเสนอโครงการ โดยพิจารณาว่าผู้ลงทุนแสดง

พันธกิจที่จะลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน และมีการปฏิบัติ

ตามนโยบายการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและหลกัสทิธมินษุยชนหรอืไม่58 

ข้อก�าหนดการลงทุนในเมียนมายังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุมัติ

โครงการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมยีนมา เมือ่นกัลงทุน

แสดงให้เห็นว่าจะยินยอมปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ตามแนวปฏิบัติ

ด้านอีไอเอ59

 

พันธกรณีของรัฐที่นักลงทุนจดทะเบียน
 
บรษัิทจากจนีและไทยเป็นนักลงทนุหลักในการสร้างเขือ่นสาละวนิ 

ไทยและจีนต่างเป็นภาคีในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนสากล

หลายฉบับ ทั้งจีนและไทยต่างให้สัตยาบันรับรอง 

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม

• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

ต่อสตรี

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ไทยให้สตัยาบนัรบัรอง ส่วนจนีได้ลงนามในกตกิาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แต่การบังคับใช้

มาตรฐานระหว่างประเทศต่อหน่วยงานธุรกิจทั้งของจีนและไทย 

แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

 

 

ประเทศไทย 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 

เกี่ยวข้องในโครงการเขื่อนเมืองโต๋น (ท่าซาง) และเขื่อนฮัตจี

เนื่องจากเป็นบริษัทแม่ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ซึ่งเป็นบริษัทลูก และด�าเนินการในเมียนมา จึงอาจถูกตรวจสอบ

จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งสามารถรับ

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทไทยที่ด�าเนินงานในเขตอ�านาจศาล

ต่างประเทศได้  

การสอบสวนผลกระทบของหน่วยงานธุรกิจไทยที่ด�าเนินการใน

ต่างประเทศ น่าจะมีเพิ่มขึ้นหลังมีการรับรองแผนปฏิบัติการ

แห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทยเมื่อปี 256260 

ซึ่งครอบคลุมพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต กรณีที่

เป็นการลงทุนในต่างประเทศของคนไทย รัฐบาลไทยประกาศ

อย่างชัดเจนว่า บริษัทจากไทยที่ด�าเนินการในต่างประเทศควร

ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองฉบับในปี 

2559 และ 2560 ซึ่งยอมรับพันธกรณีนอกอาณาเขตของรัฐที่

เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด�าเนินงานและ

การลงทุนของบริษัทจากไทยในต่างประเทศ และความจ�าเป็นที่

จะต้องประกันให้มีการปฏิบัติตามหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ 

นอกจากนั้น ในปี 2561 รัฐบาลไทยสั่งการให้รัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง

ของประเทศ แสดงความเป็นผู้น�าในการปรับแนวทางการปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ61

 

55  ขัน้ตอนปฏบิตัเิกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเมยีนมา, 2558, ข้อ 7 
56  พระราชบญัญตักิารเวนคนืทีด่นิ การจัดสรรทีอ่ยูใ่หม่และการเยยีวยา, สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา, (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 24/2019)
57  นโยบายการใช้ประโยชน์ทีด่นิแห่งชาต,ิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา, มกราคม 2559, ข้อ 8 

ชาวบ้านกลุม่ชาตพัินธุก์ระเหรีย่งและเครอืข่ายต่าง ๆ จากไทยและเมียนมาร์ ร่วมกนัภาวนาเพ่ือให้แม่น�า้ไหลอสิระในวนัหยดุเข่ือนโลก 
ภาพโดย: International Rivers

www.internationalrivers.org
http://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/11/%20nap-thailand-en.pdf
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D22915%26LangID%3D
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D22915%26LangID%3D
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ประเทศจีน
 

ส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวินจากจีน 

มาตรฐานในประเทศเก่ียวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรรษทั 

มักถือว่ามีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ มากกว่ามาตรฐานระหว่าง

ประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจจากจีนหลายแห่งรวมทั้ง

รัฐวิสาหกิจของจีนซึ่งอยู่ใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐบาลกลาง 

(บริษัท China Three Gorges Project Corporation และ

บริษัท China Southern Power Grid) จึงต้องอยู่ใต้การก�ากับ

ดูแลของคณะมนตรีแห่งรัฐของคณะกรรมการเพื่อก�ากับดูแลและ

บริหารทรัพย์สินของรัฐ (State-owned Assets Supervision 

and Administration Commission of the State Council 

- SASAC) ของจีน ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจภายใต้การ

ควบคุมจากรัฐส่วนกลาง คณะมนตรีได้ประกาศใช้มาตรการและ

แนวปฏิบัติหลายข้อ ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวิน ยกตัวอย่างเช่น 

มาตรการเพื่อก�ากับดูแลและการบริหารการลงทุนในต่างแดน

ของรัฐวิสาหกิจส่วนกลาง (Measures for the Supervision 

and Administration of Overseas Investment by 

Central Enterprises) (SASAC [2017] #35) ซึ่งกระตุ้นให้

รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลาง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

หลักเกณฑ์ด้านธุรกิจและการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมของประเทศที่

เข้าไปลงทุนและด�าเนินงาน 

แนวปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง 

เพือ่ปฏบัิตติามความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรรษทั (Guidelines 

to the State-owned Enterprises Directly Under the 

Central Government on Fulfilling Corporate Social 

Responsibilities) ที่ประกาศใช้โดยคณะมนตรี สะท้อนให้เห็น

พนัธกจิตามลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของจนีทีมี่ต่อความรบัผิดชอบ

ต่อสังคมของบรรษัท แนวปฏิบัตินี้ไม่ได้มีพื้นฐานด้านสิทธิ หากแต่

กระตุน้ให้รฐัวสิาหกจิทีม่ทีรพัยากร พยายามอย่างเต็มทีเ่พือ่ปฏบิตัิ

ตามความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรรษทั ในระหว่างจดัท�าโครงการ 

ก�าหนดรายละเอียดที่ต้องรายงานตามความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบรรษัท และก�าหนดกรอบของระบบและกลไกเพื่อปฏิบัติตาม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัทในการด�าเนินงานโครงการ 

และก�าหนดให้มีกลไกสื่อสารและเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวปฏิบัติของคณะมนตรียังก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจ ประกันว่ามี

การปฏิบัติตามกฎหมายและกรอบกฎหมายของประเทศที่เข้าไป

ลงทนุ ซึง่รวมถงึพนัธกจิด้านสทิธมินษุยชนของประเทศทีต่นเข้าไป

ลงทุน มาตรฐานอื่น ๆ ของจีนเกี่ยวกับการลงทุนในต่างแดน 

ยังรวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการลงทุน

และความร่วมมือในต่างแดน (Guidelines for Environmental 

Protection in Foreign Investment and Cooperation) 

(2556) และล่าสุดคือแนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเสริมโครงการ

เบลต์แอนด์โรดสีเขียว (Guidance on Promoting Green 

Belt and Road) (2560) ซึ่งต่างเรียกร้องให้บริษัทจีนปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกรอบกฎหมายว่าด้วยการลงทุนในรัฐที่บรรษัท

เข้าไปด�าเนินกิจการ

นอกจากนั้น บริษัทจากจีนบางแห่งยังเริ่มสมัครใจน�ามาตรฐาน

ระหว่างประเทศมาใช้ เป็นแนวทางก�าหนดนโยบายภายใน 

ยกตวัอย่างเช่น ธนาคารเพือ่การส่งออกของจนีเริม่น�ากระบวนการ

ตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมภายในมาใช้ ซึ่งมี

พื้นฐานมาจากมาตรฐานการด�าเนินงานของบรรษัทเงินทุน

ระหว่างประเทศ62 บริษัท State Grid Corporation of China 

ยังได้น�าเนื้อหาของ ISO 26000:2010 แนวปฏิบัติด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ มาใช้

เป็นส่วนหนึง่ของแนวปฏิบติัด้านการด�าเนนิงานเพือ่ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของบรรษัท63 

62  บรรษทัเงนิทนุระหว่างประเทศ, บทบาทของไอเอฟซใีนการเปลีย่นแปลงของภาคการเงินของจนี, บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศ, 2555
<http://documents1.worldbank.org/curated/en/225981468263351007/pdf/835100WP0v10IF00Box382079B00PUBLIC0.pdf> 
63  State Grid Corporation of China, รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคมของบรรษทั 2560, State Grid Corporation of China, 2561 
<http://www.sgcc.com.cn/html/files/2018-08/29/20180829165036376453337.pdf>

นอกจากนี ้ยงัมีสญัญาณเชิงบวกว่าจีนพร้อมทีจ่ะพจิารณาพันธกรณี 

ที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในระหว่างการลงทุนในต่างประเทศของจีน

โดยรัฐบาลจีนได้ออกเสียงเห็นชอบต่อมติของคณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขยายความของกฎบัตร

ระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ต่อบรรษัทข้ามชาติและหน่วยงาน

ธุรกิจอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในการอธิบายก่อน

ออกเสยีง รฐับาลจนีตัง้ข้อสงัเกตว่า ให้ความสนบัสนนุความพยายาม

ของประชาคมระหว่างประเทศที่จะส่งเสริมความเคารพต่อสิทธิ

มนุษยชนของหน่วยงานธุรกิจ โดยเฉพาะบรรษัทข้ามชาติ64 

จนียงัระบวุ่าเห็นชอบกบั “การเจรจาและความร่วมมอืเพ่ือปรบัปรงุ

และพัฒนาหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ เพื่อประกันให้เกิดผล

อย่างแท้จริง”65 ในเดือนมีนาคม 2562 จีนได้ยอมรับข้อเสนอแนะ

หลายประการอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการละเมิด

สทิธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้ในโครงการขดุเจาะสินแร่และพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานในต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบสิทธิ

มนษุยชนตามวาระ (Universal Periodic Review) ของคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ66

64  คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ, มติว่าด้วยการขยายความของกฎบตัรระหว่างประเทศทีมี่ผลบงัคบัใช้ต่อบรรษทัข้ามชาตแิละหน่วยงานธรุกิจอืน่ ๆ ในส่วน
ทีเ่กีย่วกบัสทิธมินษุยชน, A/HRC/26/L.22/Rev.1, 26 มิถนุายน 2557
65  ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ด้านสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), ‘คณะมนตรสีทิธมินษุยชนจดัต้ังคณะท�างานเพือ่ขยายความกฎบตัรระหว่างประเทศทีม่ผีลบงัคบัใช้
ต่อบรรษทัข้ามชาติและหน่วยงานธรุกจิอืน่ ๆ’, 26 มิถนุายน 2557, โปรดดู: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14785&LangID=E
#sthash.jm6Jcyp5.dpuf
66  F Koop & R Soutar, ‘จนีรบัฟังข้อเรยีกร้องด้านสทิธมินษุยชนจากละตินอเมรกิา’, Diálogo Chino, 29 มีนาคม 2562 <http://dialogochino.net/25431-china-
acknowledges-latin-american-human-rights-pleas/>

พืน้ทีเ่กษตรกรรมรมิฝ่ังแม่น�า้สาละวินของชมุชนในทีเ่กาะมาจี เมอืงปอง,รฐัมอญ 
ภาพโดย: Mi Ah Chai

www.internationalrivers.org
http://documents1.worldbank.org/curated/en/225981468263351007/pdf/835100WP0v10IF00Box382079B00PUBLIC0.pdf
http://www.sgcc.com.cn/html/files/2018-08/29/20180829165036376453337.pdf
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D14785%26LangID%3DE%23sthash.jm6Jcyp5.dpuf
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D14785%26LangID%3DE%23sthash.jm6Jcyp5.dpuf
http://dialogochino.net/25431-china-acknowledges-latin-american-human-rights-pleas/
http://dialogochino.net/25431-china-acknowledges-latin-american-human-rights-pleas/
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กำรเยยีวยำกำรละเมิด 
หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติก�าหนดให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ต้องสามารถเข้าถึงการเยียวยา ซึ่งเป็นหน้าที่ส�าคัญของรัฐ

ที่ต้องประกันให้มีการเข้าถึงการเยียวยา โดยต้องก�าหนดให้มีมาตรการของ

ฝ่ายบริหาร มาตรการด้านกฎหมาย และมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

อย่างไรก็ดี หน่วยงานธุรกิจยังมีความรับผิดชองต้องเยียวยาการละเมิด 

กรณีที่ก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ธุรกิจจะต้อง 

“จัดให้มีหรือร่วมมือในการเยียวยาผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม” 

(หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติข้อ 22)

32 www.internationalrivers.org 33บทวิเคราะห์เรื่องภาคธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในลุ่มน�้าสาละวิน

แม่น�า้สาละวนิ ชายแดนไทย-เมยีนมาร์ 
ภาพโดย: International Rivers

www.internationalrivers.org
www.internationalrivers.org
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ในรัฐที่บรรษัทเข้ำไปด�ำเนินกิจกำร - เมียนมำ

เมียนมาได้ด�าเนินการตามกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งก�าหนดระเบียบ

ที่เข้มงวดขึ้นต่อการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งนี้รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเมียนมา 2558 

การท�าอีไอเอของเขื่อนสาละวินหลายโครงการมักจัดท�าขึ้นก่อนปี 

2558 จงึไม่ได้มกีารเตรยีมพร้อมให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดในระบบ

อีไอเอใหม่นี้ ในระบบใหม่ก�าหนดให้โครงการรายงานผลกระทบ

ด้านลบทางสงัคม และกรอบกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง รวมทัง้อนสุญัญา 

สนธิสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ ตามมาตรา 8 ของ

ขั้นตอนปฏิบัติด้านอีไอเอที่ปรับปรุงใหม่นี้ โครงการที่เกิดขึ้นก่อน

หน้านีอ้าจยงัต้องปฏบิตัติามอไีอเอ เพือ่ให้ได้รบัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา การตรวจสอบผลกระทบ

ด้านสทิธมินษุยชนของเขือ่นสาละวนิตามข้อก�าหนดทีเ่ข้มงวดขึน้นี้ 

ย่อมท�าให้เกิดตัวแปรที่แตกต่างไปในการพิจารณาความเป็นไปได้

และให้ความเห็นชอบต่อโครงการ 

ข้อก�าหนดการลงทุนยังก�าหนดให้คณะกรรมการการลงทุนแห่ง

เมียนมาพิจารณาว่า นักลงทุนแสดงพันธกิจต่อการลงทุนอย่าง

รับผิดชอบหรือไม่ ในการพิจารณาพฤติการณ์และชื่อเสียงที่ดีของ

นักลงทุน โดยคณะกรรมการอาจศึกษาว่า นักลงทุนดังกล่าวหรือ

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากการลงทุนนั้น 

ละเมดิกฎหมายในเมยีนมาหรอืประเทศอืน่ ๆ หรอืไม่ ข้อก�าหนดนี้

ยังกล่าวถึงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แรงงาน ภาษี สินบน

และการทุจริต และสิทธิมนุษยชน พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ลงทุนและข้อก�าหนดการลงทุนยังให้อ�านาจคณะกรรมการในการ

จัดท�าและบริหารกลไกรับข้อร้องเรียน เพื่อด�าเนินการแก้ไข

ข้อพิพาทด้วย67

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเมียนมาเป็นกลไกระดับประเทศ

อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจน�าไปสู่การเยียวยาในรัฐที่บรรษัทเข้าไป

ด�าเนินกิจการ ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่ต่อคณะกรรมการเกี่ยวข้อง

กับข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน รวมทั้งการเวนคืนที่ดิน68

ในรัฐที่นักลงทุนจดทะเบียน

การสอบสวนและการฟ้องคดเีกีย่วกบัการลงทุนในต่างชาต ิปรากฏ

เพิ่มขึ้นในหลายเขตอ�านาจศาล รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ยกตวัอย่างเช่นในประเทศไทย กสม.ได้สอบสวนการละเมดิทีเ่ป็นผล

มาจากโครงการธุรกิจของคนไทย รวมทั้งกรณีเขื่อนไซยะบุรีและ

โรงไฟฟ้าหงสาที่ลาว และกรณีบริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด 

(มหาชน) (KSL) ซึ่งท�ากิจการปลูกพืชผลในกัมพูชา เมื่อเร็ว ๆ นี้

มีฟ้องคดีในศาลแพ่งของไทยต่อบริษัทน�้าตาลของไทย ซึ่งถูก

กล่าวหาว่าครอบครองกว้านซื้อที่ดินและละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

กัมพูชา ซึ่งเน้นให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะฟ้องคดีเมื่อมีการละเมิด

นอกอาณาเขตต่อกฎหมายและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน69

67  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงทุนแห่งเมียนมา, มาตรา 25(n) และมาตรา 82(k) 2559, ข้อก�าหนดการลงทุนในเมียนมา 2560
68  องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, ข้อมูลพื้นฐาน: การด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในเมียนมาและแนวปฏิบัติส�าหรับบรรษัทข้ามชาติของ 
OECD, OECD, 2557, น. 7 <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/2014-Myanmar-Responsible-Investment-Conference-Background-Note.pdf> 
69  R Chandran, ‘เกษตรกรชาวกัมพูชาสู้คดีครั้งส�าคัญในการฟ้องบริษัทน�้าตาลจากไทย’ Reuters, 12 มิถุนายน 2562 <http://www.reuters.com/article/us-cam-
bodia-landrights-court/cambodian-farmers-battle-in-landmark-lawsuit-against-thai-sugar-firm-idUSKCN1TD00P>

ผ่ำนหลักควำมสมัครใจ 

บริษัทสามารถสมัครใจลงนามในข้อเสนอด้านธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชนได้ แต่ก็มักจะมีผลในเชิงคัดกรองและตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามของบริษัทค่อนข้างน้อย และไม่มีกลไกบังคับใช้ตาม

มาตรฐานเป็นการเฉพาะ 

UN Global Compact เป็นแนวปฏิบัติโดยสมัครใจใหญ่สุดของ

โลกด้านความยั่งยืนของบรรษัท โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 13,500 ราย

จากกว่า 170 ประเทศ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านธรุกจิในลุม่น�า้สาละวนิ 

ทัง้บรษิทั China Southern Power Grid และบรษิทั Shwe Taung 

Group ต่างเป็นผู้ลงนามในสัญญานี้ มีความคาดหวังว่าหน่วยงาน

ที่ลงนามจะปฏิบัติตามหลักการ 10 ข้อและแนวปฏิบัติในการ

ด�าเนินงาน หลักการของ UN Global Compact ที่เกี่ยวข้องกับ

เขื่อนสาละวินได้แก่ หลักการ 1  - “หน่วยงานธุรกิจพึงสนับสนุน

และเคารพการคุ้มครอง “สทิธมินษุยชนทีม่กีารประกาศ” ในระดบั

สากล และหลกัการ 2 – “หน่วยงานธรุกจิพึงประกนัว่า จะไม่เข้าไป

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน”

แม้ข้อปฏบัิตโิดยสมคัรใจอย่าง UN Global Compact จะไม่มีกลไก

บังคับใช้ แต่บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามก็อาจมีความเสี่ยงและได้รับ

ผลกระทบด้านกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น สัญญาที่จัดท�าระหว่าง

บริษัทกับหน่วยงานเอกชนอาจมีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดว่า

บริษัทเป็นผู้ลงนามใน UN Global Compact และสัญญาว่าจะ

ปฏบิตัติามหลกัการในฐานะผูล้งนาม แต่โดยทัว่ไปแล้ว การเข้าเป็น

ส่วนหนึง่ของข้อปฏบิตัแิบบสมคัรใจ อาจถอืได้ว่าเป็นการยกระดบั

การปฏิบัติที่คาดหวังของบริษัทผู้ลงนาม การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของข้อปฏิบัติ เท่ากับว่าบริษัทยอมรับที่จะน�าหลักการนี้มาใช้70

70  M Camilleri, 2558, น.17
71  Choc v Hudbay Minerals Inc, 2556, ONSC 1414, [69]  

ในคดี Choc v Hudbay Hudbay Minerals Inc. ซึ่งเป็นบริษัท

จากแคนาดาถูกฟ้องเนื่องจากเพิกเฉยไม่ป้องกันการปฏิบัติมิชอบ

ด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นจากการรักษาความปลอดภัยของ

โครงการในกัวเตมาลา คดีนี้ถือเป็นค�าประกาศต่อสาธารณะของ

บริษัท Hudbay ที่จะยึดมั่นกับหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ 

และหลักการความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจ ศาลมี

ข้อสังเกตว่า “[Hudbay] ประกาศต่อสาธารณะว่ามีความสัมพันธ์

เกีย่วข้องกบัชมุชนในท้องถิน่ และมพัีนธกิจทีจ่ะเคารพสทิธมินุษยชน 

ซึ่งย่อมท�าให้เกิดความคาดหวังในส่วนของผู้เป็นโจทก์”71

ด้วยเหตุดังกล่าว การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจ

ในลุ่มน�้าสาละวินในข้อปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนและสิทธิมนุษยชน 

จึงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับโครงการเขื่อน และอาจน�ามาใช้

เมือ่ต้องมกีารฟ้องคดไีด้ กล่าวโดยทัว่ไปแล้ว ข้อปฏิบตัโิดยสมคัรใจ

ท�าหน้าที่เหมือนแว่นที่ช่วยตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียด้านธุรกิจ และเป็นกระจกสะท้อนการปฏิบัติของพวกเขา

www.internationalrivers.org
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หลักกำรท่ีมีผลบงัคับใช้กบั
กำรสนับสนุนทุนโครงกำร
กรอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เน้นบทบาทของหน่วยงานธุรกิจ

ซึ่งให้ทุนสนับสนุนโครงการ กรอบเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักลงทุน

สามารถจ�าแนกและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในบริษัทหรือโครงการของบริษัท

ที่พวกเขาลงทุน
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ชาวบ้านก�าลงัเตรียมตวักลบับ้าน
หลงัจากออกไปจบัปลาทีเ่กาะบลู,ู รฐัมอญ 
ภาพโดย Mi Ah Chai
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กรอบพื้นฐานที่ส�าคัญได้แก่ หลักการลงทุนที่รับผิดชอบแห่ง

สหประชาชาติ หลักการเหล่านี้มีพื้นฐานจากความตระหนักว่า

ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล ส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของการลงทุนในระยะยาว และเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้อง

ค�านึงถึงเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของตนได้ การลงทุน

อย่างรับผิดชอบจะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเป็น “เจ้าของที่มีบทบาท

เข้มแขง็” โดยเข้าไปมส่ีวนร่วมกบับรษิทัทีพ่วกเขาลงทนุ ในประเดน็

ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล ยกตวัอย่างเช่น นกัลงทนุ

ในโครงการสาละวินซึ่งมีแนวทาง “การลงทุนอย่างรับผิดชอบ” 

ต้องมีส่วนร่วมกับบริษัทที่จัดท�าโครงการสาละวินในประเด็นด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับเขื่อน

กรอบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะส�าหรับภาคการเงิน ได้มีการน�า

มาใช้งานอย่างแพร่หลายเช่นกัน รวมทั้งมาตรฐานการด�าเนินงาน

ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับโครงการ

ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบรรษัท ธนาคารเอกชนและพาณิชย์

ขนาดใหญ่สุดหลายแห่งของโลก ยึดมั่นตามหลักการอีเควเตอร์ 

ซึ่งมีเนื้อหาอ้างอิงมาจากมาตรฐานการด�าเนินงานของบรรษัท

เงินทุนระหว่างประเทศ 

หลักการลงทุนที่รับผิดชอบแห่งสหประชาชาติ และ แนวปฏิบัติ

ของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและพื้นที่

เสี่ยงสูงของ UN Global Compact  แสดงให้เห็นว่านักลงทุน

ในโครงการสาละวินควรมุ่งสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลจาก

บริษัทผู้พัฒนาโครงการ โดยควรแสวงหาข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจหลัก

ของบริษทัเหล่านี ้มส่ีวนเชือ่มโยงกับพลวตัด้านความขัดแย้งอย่างไร 

และทางบริษัทประกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นอย่างไร ค�าถามส�าคัญ

ที่นักลงทุนต้องถาม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหลักการ 2 

ของหลักการลงทุนที่รับผิดชอบแห่งสหประชาชาติ72 ได้แก่ 

• บรษิทัทีส่ร้างเขือ่นสาละวนิได้ด�าเนนิการตามหลกัการช้ีน�า

แห่งสหประชาชาตเิกีย่วกับกระบวนการตรวจสอบวเิคราะห์

หรือไม่ หากใช่ มีการด�าเนินงานเป็นผลอย่างไรบ้าง? 

• บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการด�าเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบจากความขัดแย้ง และมีแนวทางในการลด

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบหรือไม่และอย่างไร? 

• ได้มีการท�า “การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน

ความขัดแย้ง” เป็นการเฉพาะ ก่อนการลงทุน และก่อน

เริ่มการด�าเนินงาน (นอกเหนือจากกระบวนการประเมิน

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และสังคม) 

หรือไม่? 

• ทางบริษัทติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมในการด�าเนินงาน

อย่างสม�่าเสมอและอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกันว่าจะได้

รับทราบข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ เกี่ยวกับ

ความเสีย่งด้านการเมอืงและความมัน่คงหรอืไม่? ทางบรษัิท

ร่วมมอืกับองค์กรในท้องถ่ินหน่วยงานใดบ้าง และหน่วยงาน

เหล่านัน้มคีวามช�านาญและทักษะในระดบัพืน้ท่ีอย่างไร? 

นอกจากการแสวงหาข้อมูลในประเด็นหลักจากบริษัทโดยตรง 

นักลงทุนยังอาจศึกษาแนวปฏิบัติของ OECD ส�าหรับนักลงทุน

เชิงสถาบัน ซึ่งอธิบายถึงสิทธิขององค์กรภาคประชาสังคมในการ

มีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแนวปฏิบัติส�าหรับบรรษัท

ข้ามชาติของ OECD แนวปฏิบัติของ OECD ยังระบุว่า นักลงทุน

อาจมีส่วนร่วมในกรณีที่เกิดการละเมิดแนวปฏิบัติส�าหรับบรรษัท

ข้ามชาติของ OECD หลังมีการร้องเรียนกับ National Contact 

Point และนักลงทุนสามารถน�าถ้อยแถลงและข้อเสนอแนะของ 

National Contact Point มาใช้ในการด�าเนินงานร่วมกับบริษัท73 

แม้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคไฟฟ้าพลังน�้า แต่ OECD 

ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แนวปฏิบัติว่าด้วยการตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อ

การรับซื้อสินแร่อย่างรับผิดชอบ กรณีที่เป็นสินแร่จากพื้นที่ที่ได้

รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง74

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน

การวิเคราะห์ด้านการลงทนุของเข่ือนสาละวินทีค่รอบคลุมประเด็น

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มีแนวโน้มที่จะสามารถ

จ�าแนกความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านกฎหมาย การเงิน และชื่อเสียง 

ซึง่เป็นสิง่ทีน่กัลงทนุต้องค�านงึถึง เพือ่ให้สามารถปฏบิตัติามหน้าที่

ของตนได้ โดยจะกล่าวถงึรายละเอยีดของความเสีย่งเหล่านีด้้านล่าง 

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย  

การลงทุนอย่างรับผิดชอบจะเกิดขึ้นได้เมื่อนักลงทุนแสวงหาการ

รายงานข้อมลูของบรษัิท ว่ามีการปฏิบตัติามมาตรฐานระหว่างประเทศ

อย่างไร หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ

เกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์ อาจถือได้ว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ สถานการณ์เช่นนี้ย่อมอาจท�าให้

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านธรุกจิในลุม่น�า้สาละวนิ เสีย่งทีจ่ะต้องรบัผิด

ต่อความเสียหายด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากเขื่อน ความเสี่ยงด้าน

กฎหมายจะยิ่งเพิ่มขึ้น กรณีที่การด�าเนินธุรกิจนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่

ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ดังจะเห็นได้จากการขยายตัว

ของความขัดแย้งช่วงที่มีการเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนฮัตจี เขื่อน

กุ๋นโหลง และเขื่อนเมืองโต๋น 

72  UN Global Compact – PRI, 2553 <http://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for- responsible-investment>
73  องค์การเพือ่ความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกจิ, การปฏบิติัด้านธรุกจิอย่างมีความรบัผดิชอบส�าหรบันักลงทนุเชงิสถาบนั: ข้อพจิารณาหลกัส�าหรบัการตรวจสอบ
วเิคราะห์ตามแนวปฏบิติัส�าหรบับรรษทัข้ามชาติของ OECD, 2560 <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf>
74  OECD, 2559

หมูบ้่านชนบทรมิฝ่ังแม่น�า้สาละวนิ 
ภาพโดย: Sophia Harris
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นักลงทุนและนักพัฒนาโครงการที่ถือได้ว่ามีส่วนสนับสนุนให้เกิด

การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ย่อมอาจต้อง

รับผิดชอบกับการเยียวยาด้วย โดยอาจมีการร้องเรียนอย่างเป็น

ทางการหรือการฟ้องคดีต่อพวกเขาในประเทศเมียนมา หรือใน

ต่างประเทศ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน

โครงการเขือ่นสาละวนิหลายโครงการถกูชะลอออกไปเป็นเวลาเกอืบ

ทศวรรษ โดยการเตรียมงานก่อนก่อสร้างต้องถูกชะลอออกไป

เพราะความขัดแย้ง โครงการเหล่านี้ยังอาจจะต้องเผชิญกับ

อุปสรรคและความล่าช้าเพิ่มเติม เนื่องมาจากการขยายตัวของ

ความขัดแย้ง และความไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามข้อเสนอ

แนะจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ที่เสนอให้อนุรักษ์ล�าน�้าสาขาหลัก

ของสาละวิน ไม่ให้มีการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าอย่างไร ปัจจัยเหล่านี้

ท�าให้เกิดค�าถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ และความ

เหมาะสมที่จะรับทุนสนับสนุน ค�าถามเกี่ยวกับการท�าประชาคม

หมูบ้่าน และค�าถามทีว่่าได้มกีารขอความยนิยอมอย่างเสรี เป็นการ

ล่วงหน้า และเกิดจากการได้รับข้อมูลหรือไม่ อาจท�าให้เกิดต้นทุน

การเงนิมหาศาล ต้นทนุเหล่านีย้งัอาจเกดิข้ึนจากข้อพพิาท อปุสรรค

ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต และเวลาที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการ

ปัญหาเหล่านี้ ความเสี่ยงในระยะยาวอื่น ๆ อาจรวมถึงต้นทุนจาก

การฟ้องคดี และค่าชดเชยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจาก

การไล่รื้อและการจัดสรรที่อยู่ใหม่ 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวิน อาจต้องเผชิญกับ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง กรณีที่ชุมชนแสดงความเห็นคัดค้านอย่าง

ต่อเนือ่งและกว้างขวางต่อเขือ่นสาละวนิในทกุรัฐชาตพินัธุ ์ความเสีย่ง

เหล่านีจ้ะเพิม่ขึน้ หากมกีารเดินหน้าโครงการและน�าไปสูก่ารละเมดิ

สญัญาหยดุยงิ อนัเป็นผลให้ความขดัแย้งระหว่างกองทพักับองค์กร

ติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มขึ้นอีกครั้ง บริบทเช่นนี้ย่อมน�าไปสู่การ

ตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่า หน่วยงานธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักการ

ชีน้�าแห่งสหประชาชาต ิหลกัการลงทนุทีรั่บผดิชอบแห่งสหประชาชาติ 

และหลักการที่น�ามาใช้โดยสมัครใจอย่างไรบ้าง 

การต่อต้านเขือ่นของชมุชนอย่างเป็นระบบ ขยายวงกว้าง เนือ่งจาก

ที่ผ่านมาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวินและรัฐบาล

เมียนมา ยังไม่มีการปรึกษาหารืออย่างเพียงพอกับกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ การขาดการปรึกษาหารืออย่างเหมาะสมกับชุมชน 

ท�าให้เกดิความเชือ่ว่าทางโครงการเพกิเฉยต่อผลกระทบด้านสังคม

ของเขื่อน บริบทโดยรวมด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมา ยังอาจ

ส่งผลให้การท�าธุรกิจของต่างชาติใด ๆ ในประเทศ ตกเป็นเป้า

การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากประชาคมระหว่างประเทศ 

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโครงการที่มีการโต้แย้ง และส่งผลให้นักลงทุน

และผู้พัฒนาโครงการถูกสอบสวน และมีการรายงานข่าวโดย

ส�านักข่าวต่าง ๆ 
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แม่น�า้เมย แม่น�า้สาขาส�าคญัของ
แม่น�า้สาละวนิท่ีไหลจากประเทศไทย

ภาพโดย: International Rivers

www.internationalrivers.org
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ข้อเสนอแนะ:
ด�ำเนินกำรเพื่อคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
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ผูพ้ลัดถิน่ในเขตรฐัชาตพินัธ์ุต่าง ๆ 
รมิแม่น�า้สาละวนิได้รบัผลกระทบจากการ
ละเมดิสทิธมินษุยชนและกองก�าลงัทหาร 

ภาพโดย: International Rivers
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจในลุ่มน�้าสาละวินควร 

• ชะลอการมส่ีวนร่วมในโครงการเขือ่นสาละวนิ เมือ่ค�านึงว่า

หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติระบุว่า หน่วยงานธุรกิจ

ที่ด�าเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง 

ไม่ควรท�าให้ “สถานการณ์เลวร้ายลง” ไม่ควรเดินหน้า

โครงการ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีการปฏิบัติตามหลักการ

ชี้น�าแห่งสหประชาชาติ

• ตรวจสอบกระบวนการปรึกษาหารือกับชุมชนของบริษัท 

และตรวจสอบว่าการปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่อาจ

ได้รับผลกระทบจากเขื่อนสาละวิน เพื่อจ�าแนกว่าได้มีการ

ปฏิบัติตามหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบวิเคราะห์ และมาตรฐานว่าด้วยความยินยอม

อย่างเสรี เป็นการล่วงหน้า และเกิดจากการได้รับข้อมูล

หรือไม่ 

• ยอมรับให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อน สามารถ

ปฏิบัติตามระบบการครอบครองที่ดินตามจารีตประเพณี 

หรือโครงสร้างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และ

ด�าเนินการเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของ

พวกเขาตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชน

เผ่าพื้นเมือง

นักลงทุน 

นักลงทุนในโครงการเขื่อนสาละวินควร 

• มีส่วนร่วมกับบริษัทที่พัฒนาเขื่อนสาละวิน ในแง่ของ

ผลกระทบด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนของโครงการ 

ประกาศให้พวกเขาทราบอย่างชัดเจนว่า ท่านอาจเลี่ยงไป

ลงทุนในโครงการอื่น กรณีที่นโยบายและยุทธศาสตร์การ

ด�าเนินงานของบริษัทไม่สอดคล้องกับหลักการชี้น�าแห่ง

สหประชาชาติ นักลงทุนควรแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ 

ก) นโยบายของบริษัทในการด�าเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบจากความขัดแย้ง และ/หรือเมียนมา และ

นโยบายเหล่านี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการชี้น�าแห่ง

สหประชาชาติหรือไม่ และ ข) นโยบายของบริษัทเพื่อ

ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

• หลีกเลี่ยงการลงทุนในโครงการที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการ

ชี้น�าแห่งสหประชาชาติ และกรอบสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ 

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำร 

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถ 

• ศกึษาแนวทางฟ้องคดผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านธรุกจิในลุม่น�า้

สาละวิน ซึง่ได้ลงนามเป็นสมาชิกของ UN Global Compact 

และข้อเสนอด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ กรณีที่

มีหลักฐานว่าได้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นมาจริง 

และกรณีที่บริษัทนั้นโฆษณาว่าตนเองได้ปฏิบัติตาม

ข้อเสนอเหล่านี้ 

รัฐบำล 

• รัฐบาลเมียนมา ควรพิจารณาที่จะรับรองข้อเสนอแนะ

ของการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์

อย่างเป็นทางการ เพือ่อนรุกัษ์ล�าน�า้สาขาหลกัของสาละวนิ

ให้ปลอดพ้นจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้า และให้ยกเลิก

โครงการสร้างเขื่อนในแม่น�้าสาละวินสายประธาน ทั้งนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงการสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งและการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการลงทุน

• รฐับาลเมยีนมา ควรสัง่การให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก�าหนดให้ต้องมีการปรับปรุง

และเสนอรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ

เขื่อนสาละวินใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบอีไอเอใหม่ 

โดยในระหว่างนี้ทางคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา

ควรชะลอการอนุมัติโครงการ 

• เพือ่แสดงพนัธกจิทีม่ต่ีอธรุกจิและสทิธมินษุยชน รฐับาลไทย

ควรติดตามความคืบหน้า หลังมีการสั่งการให้รัฐวิสาหกิจ

ต้องปฏิบัติตามหลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติ รวมทั้ง

แนวปฏิบัติและตัวชี้วัดการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

• รัฐบาลกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ควรปรับปรุงแนว

ปฏิบัติและมาตรฐานการด�าเนินงานเพื่อการตรวจสอบได้

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจากจีนให้เข้มแข็ง

ยิ่งขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยให้มี

เนือ้หาสอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ การปรับปรุง

เนื้อหาของแนวปฏิบัติและมาตรฐานอาจรวมถึง ก) การน�า

กรอบตัวชี้วัดทั่วไปด้านการด�าเนินงานทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลของ

รฐัวสิาหกจิ และ ข) จดัท�ากลไกรับข้อร้องเรียนเพ่ือช่วยให้

มีการติดตามผลและการปฏิบัติตามกรอบ

44 www.internationalrivers.org 45บทวิเคราะห์เรื่องภาคธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในลุ่มน�้าสาละวิน

ผู้ผลัดถิน่ในเขตรฐัชาตพินัธ์ุต่างๆ ในเมียนมาร์ รมิฝ่ังแม่น�า้สาละวนิ
ได้รบัผลกระทบจากการละเมิดสทิธมินษุยชนและกองก�าลงัทหาร 
ภาพโดย: International Rivers

www.internationalrivers.org
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รำยชื่อกฎบัตร กรอบกฎหมำย และแนวปฏิบัติที่กล่ำวถึงในรำยงำน  

• แนวปฏิบัติของจีนในการสนับสนุนโครงการ Belt and Road: http://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/12479.htm 

• China’s SASAC Guidelines to the State-owned Enterprises Directly Under the Central Government on Ful-

filling Corporate Social Responsibilities: http://en.sasac.gov.cn/2011/12/06/c_313.htm

• China’s SASAC Measures for the Supervision and Administration of Overseas Investments by Central Enter-

prises: http://en.hxlawyer.com/news/32.html

• Convention on the Elimination of All Forms of Discriminaiton Against Women: https://www.un.org/women-

watch/daw/cedaw/text/econvention.htm

• Convention on the Rights of the Child: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

• หลักการอีเควเตอร์: http://equator-principles.com/about/

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR): http://www.ohchr.org/en/professionalinter-

est/pages/ccpr.aspx

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR): http://www.ohchr.org/en/profession-

alinterest/pages/cescr.aspx

• มาตรฐานการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC): http://www.ifc.org/wps/

wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/

Performance-Standards

• ISO 26000:2010 แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

• แนวปฏิบัติส�าหรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD: http://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/

• การปฏิบัติด้านธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบส�าหรับนักลงทุนเชิงสถาบัน: ข้อพิจารณาหลักส�าหรับการตรวจสอบวิเคราะห์ตาม

แนวปฏิบัติส�าหรับบรรษัทข้ามชาติของ OECD: http://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

• แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย: http://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/11/

nap-thailand-en.pdf 

• ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR): http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

• United Nations Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 

• แนวปฏิบัติของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและพื้นที่เสี่ยงสูงของ United Nations Global Compact: 

http://www.unglobalcompact.org/library/281 

• หลักการชี้น�าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP)

• หลักการลงทุนที่รับผิดชอบแห่งสหประชาชาติ (UNPRI): http://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprin-

ciplesbusinesshr_en.pdf 

• United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI): http://www.unpri.org/pri/what-are-the-princi-

ples-for-responsible-investment 

• คณะท�างานสหประชาชาติ ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน, ภาคธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ความขัดแย้งกับแนวทางยกระดับในการรับมือกับสถานการณ์: http://undocs.org/en/A/75/212 

• ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP): http://www.un.org/development/desa/indigenous-

peoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html 

• หลักการความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจ: http://www.voluntaryprinciples.org/the-principles/ 

ภำคผนวก
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