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โครงการไฟฟ้าพลงัน า้เซเปียน-เซน า้น้อยขนาด 410 เมกะวตัต์ ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างในลุ่มน า้เซกงในลาว

ตอนใต้ ในวนัที่ 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนย่อยแห่งหนึ่งทรุดตวัลง ปล่อยมวลน า้มหาศาลออกมาสงัหารประชาชนอย่าง

น้อย 71 คน และท่วมบ้านเรือนและที่ท ากินอีกหลายพนัครอบครัว มวลน า้ที่ทะลกัออกมาไหลไกลไปถึงตอนเหนือของ

กัมพูชา ท าลายพืชผลและทรัพย์สินในพืน้ที่ซ่ึงอยู่ห่างไปอีก 80 กิโลเมตร  

หนึ่งปีให้หลงั ชาวบ้านลาวเกือบ 5,000 คนซ่ึงต้องสญูเสียบ้านเรือนจากหายนะครัง้นัน้ ยงัคงไม่สามารถกลบัไปที่

บ้านของตนเอง ต้องอาศัยในค่ายที่พกัพิงชัว่คราว พึ่งพาปัจจยัสี่และเงินจ านวนเล็กน้อยที่แจกให้กับผู้ประสบภยัทุกวนั แม้

จะรอดชีวิตจากการสญูเสียบ้านเรือน บุคคลอนัเป็นที่รักและที่ท ากินของตน ทุกวนันีช้าวบ้านยงัคงต้องทุกข์ตรมจากการไม่

สามารถเข้าถึงอาหารและท่ีอยู่อาศยัอย่างเพียงพอ และต้องด ารงชีวิตอย่างไร้ศกัด์ิศรีในท่ีพกัพิงชัว่คราว ส่วนใหญ่ไม่

สามารถเดินทางกลบัไปบ้านเกิดของตนเองได้ และไม่มีอนาคตที่แน่นอน ส่วนอีกหลายพนัคนได้รับผลกระทบจากความ

เสียหายต่อทรัพย์สิน และยงัไม่ได้รับการชดเชยแต่อย่างใด  

จนถึงปัจจุบนั ยงัไม่มีผู้ใดที่ต้องรับผิดชอบต่อหายนะที่เกิดขึน้ ในขณะที่มีพยานหลกัฐานมากขึน้ที่ชีว่้า บริษัทที่

เป็นแกนน าพัฒนาและสร้างเขื่อนแห่งนีคื้อ บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัดจากเกาหลี อาจ

เป็นสาเหตุให้เกิดการทรุดตวัของเขื่อน ทัง้นีโ้ดยการลดต้นทุนเพื่อให้มีก าไรสงูสดุ การสอบสวนอย่างเป็นอิสระตามค าสัง่

ของรัฐบาลลาว ชีว่้าการทรุดตัวของเขื่อนไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสยั หรือไม่ได้เป็นเหตุไม่คาดฝันที่เป็น “การกระท าของพระ

เจ้า” รวมทัง้ไม่ได้เป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติ สื่อมวลชนของเกาหลีรายงานว่า บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคชัน่ จ ากัดได้เปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงการอย่างส าคญั โดยลดความสงูของสนัเขื่อนย่อยที่ทรุดตัวลงมา ทัง้นี ้

เพื่อประหยดัเงิน นักวิจัยจากมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ดพบว่า เขื่อนท่ีทรุดตวัลงสร้างอยู่บนหลมุยุบ แต่บริษัท เอสเค เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัดปฏิเสธความรับผิดชอบ  

ไม่ว่าบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด จะมีส่วนในความประมาทเลินเล่อมากน้อยเพียงใด 

ทางบริษัทไม่สามารถจดัท า และหาเงินทุนสนับสนุนโครงการถึง 1.02 พนัล้านเหรียญด้วยตนเอง หากยงัมีอีกสามบริษัท 

ซ่ึงรวมตวักับบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัดเป็นกลุ่มบริษัทเอกชน ซ่ึงสนับสนุนเงินงบประมาณ 306 

ล้านเหรียญให้กับโครงการนี ้ได้แก่ บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น พาวเวอร์ จ ากัด, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด



ของไทย และ บริษัทรัฐวิสาหกิจลาวซ่ึงเป็นของรัฐบาลลาว นอกจากเป็นผู้พฒันาโครงการแล้ว บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮ

ลดิง้ จ ากัดยงัเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างโครงการ จึงควรมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการด าเนินงานของ

บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด  

รัฐบาลลาว ไม่ใช่เป็นแค่ผู้พฒันาโครงการ โดยผ่านบริษัทรัฐวิสาหกิจลาวเท่านัน้ หากยงัมีอ านาจสงูสดุในการ

ก ากับดูแลโครงการซ่ึงตัง้อยู่ในพรมแดนประเทศของตน  

อีกหลายหน่วยงานมีส่วนให้ทุนสนับสนุนโครงการ ช่วยให้โครงการเร่ิมขึน้ได้ รวมทัง้ธนาคารไทยทัง้สี่แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ

ไทย (เอ็กซิมแบงก์) ของไทย ซ่ึงให้เงินกู้กับผู้พฒันาโครงการ 714 ล้านเหรียญ ส านักงานกฎหมายซ่ึงเป็นผู้จัดท าสญัญา

เงินกู้ เปิดเผยข้อมลูเบือ้งหลงัเก่ียวกับบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชีย ท่ีสนับสนุนให้โครงการเดินหน้าต่อไป รวมทัง้

การตกลงท าสญัญารับรีไฟแนนซ์เงินกู้บางส่วนในช่วงต่อไปด้วย  

รัฐบาลเกาหลีและรัฐบาลไทย ยงัสนับสนุนโครงการโดยผ่านหน่วยงานภายใต้การควบคุมของตน รัฐบาล

เกาหลีให้เงินกู้กับรัฐบาลลาวในการพัฒนาโครงการนี ้ทัง้ยงัเป็นเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นหลายแห่งซ่ึงเป็นผู้พฒันาโครงการ

เขื่อน ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลไทยเป็นเจ้าของกิจการซ่ึงรับซือ้ไฟฟ้าจากเขื่อน ทัง้ยงัเป็นผู้ถือหุ้นของหนึ่งในธนาคารที่ให้

เงินกู้กับโครงการนี ้และบริษัทผู้พฒันาโครงการ  

โครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงเช่นนี ้จ าเป็นต้องมีการท าประกันภัยด้วยเงินจ านวนมาก เพื่อให้โครงการ

เร่ิมต้นได้ การท าประกันภยัส่วนใหญ่มุ่งคุ้มครองผู้พฒันาโครงการและธนาคารที่เก่ียวข้อง แต่การท าประกันภยัเพื่อ

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายมลูค่า 50 ล้านเหรียญ ซ่ึงท าไว้กับบริษัท AIG จากสหรัฐฯ และบริษัทประกันภยั 

Samsung Fire & Marine และ Korean Re จากเกาหลี ยงัครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึน้กับบุคคลที่สามด้วย 

ชาวบ้านลาวที่พลดัถ่ินฐานซ่ึงส่วนใหญ่สญูเสียทรัพย์สินทัง้หมด ต่างไม่ตระหนักว่ามีการท าประกันภยัเช่นนีอ้ยู่ แม้จะรู้ แต่

การย่ืนเร่ืองเพื่อขอชดเชยในประเทศซ่ึงศาลขาดความเป็นอิสระ และมีการกดขี่ปราบปรามอย่างกว้างขวาง อาจเป็นเร่ืองที่

เสี่ยงอนัตราย  

หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านีมี้ส่วนช่วยในระดบัแตกต่างกัน เพื่อให้โครงการเกิดขึน้ได้ และทุกหน่วยงานต่างจะได้รับ

ก าไรจากโครงการนี ้โดยอาจได้รับก าไรในอีกหลายปีต่อมา ตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและหลกัสิทธิมนุษยชน 

พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อความทุกข์ยากที่เกิดขึน้จากการทรุดตวัของเขื่อน  

หน่วยงานซ่ึงสนับสนุนและได้รับก าไรจากเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย ต้องด าเนินการดงัต่อไปนีเ้พื่อประกันว่ามีการ

เยียวยาอย่างเพียงพอ  

● รัฐบาลลาวและกัมพูชา ควรประกันว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อน เข้าถึงการเยียวยา

ที่เป็นผลผ่านกลไกรับข้อร้องเรียนทัง้ในระบบศาลและอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม รัฐบาลลาวยงัควรประกันว่า ต้องมี

การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในที่พกัพิงชัว่คราวของผู้พลดัถ่ินโดยทนัที และอนุญาตให้ชาวบ้านกลบัไปที่

หมู่บ้านและที่ดินของตนเองได้หากต้องการ  

● รัฐบาลเกาหลีและไทย ซ่ึงสนับสนุโครงการนีโ้ดยผ่านหน่วยงานภายใต้การควบคุมของตน ควรประกันว่า ผู้

ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่เป็นผล รวมทัง้การเยียวยาผ่านศาล และประกันว่าบริษัทที่

รับผิดชอบซ่ึงจดทะเบียนอยู่ในพืน้ที่ภายใต้เขตอ านาจของตน จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้  

● บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากดั ควร

จดัตัง้กองทุนและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในลาวและกัมพูชา 



สามารถได้รับค่าชดเชยที่เพียงพอ และได้รับการชดใช้ต่อความเสียหายและอนัตรายที่เกิดขึน้ โดยค่าชดเชย

เหล่านีต้้องครอบคลมุความสญูเสียและอนัตรายทัง้ปวงอนัเป็นผลมาจากโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย และ

รวมถึงกระบวนการที่จะฟืน้ฟูชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างเต็มที่  

● บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด บริษัทร่วมทุนที่จดัตัง้ขึน้เพื่อพฒันาโครงการนี ้และบรรดาเจ้าหนี ้

รวมถึงธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า

แห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ของไทย ควรสนับสนุนเงินกองทนุและการจดัท ากระบวนการเพื่อรับค าร้อง

ขอค่าชดเชย 

● บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยของโครงการ รวมทัง้บริษัท AIG, Korean 

Re, Samsung Fire & Marine และ Asia Capital Re ควรร่วมมือกับบริษัทที่ซือ้ประกันซ่ึงเป็นผู้พฒันาโครงการ

เขื่อน ในการจัดท ากระบวนการเพื่อรับค าร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากประกันภยั ทัง้นีโ้ดยการช่วยให้ผู้ ย่ืนค าร้อง

สามารถเข้าถึงเงินจ านวน 50 ล้านเหรียญ ซ่ึงเป็นการท าประกันภยัเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย  

● ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทผู้พัฒนาโครงการเข่ือนทัง้สี่ ควรใช้อ านาจต่อรองของตนกดดนัให้บริษัทต้อง

ประกันให้เกิดการเยียวยาอย่างเพียงพอ  

 

 

1. การทรุดตัวของเข่ือน: “ทันใดนัน้ น า้ก็ท่วมทะลักเข้ามาจากทกุทิศทาง”  

ช่วงค ่าวนัที่ 23 กรกฎาคม 2561 เขื่อนย่อยของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้เซเปียน-เซน า้น้อยทรุดตวัลงในแขวงจ าปา

ศกัด์ิซ่ึงเป็นพืน้ที่ชนบทในลาวตอนใต้ การทรุดตวัของเขื่อนส่งผลให้มวลน า้หลายพนัล้านลกูบาศก์เมตรทะลกัออกมา จน

ท าให้เกิดน า้ท่วมในพืน้ที่ขนาดเกาะแมนฮตัตนัที่ความสงู 28 ฟุต น า้ท่วมอย่างฉับพลนัยงัพดัพาดินโคลนและเศษซาก

สิ่งของต่าง ๆ มาด้วย ท าให้ทัง้หมู่บ้านจมมิดในน า้ และประชาชนด้านท้ายน า้หลายพนัคนจมอยู่ในมวลน า้ ทัง้นีโ้ดยมีการ

แจ้งเตือนหรือแทบไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลย  

ชาวบ้านกว่า 7,000 คนในเมืองสะหนามไซ แขวงอตัตะปือ ต้องอพยพออกจากหมู่บ้านของตน ละทิง้ถ่ินฐาน

บ้านเรือนและที่ท ากินซ่ึงถูกน า้ท่วมอย่างหนัก มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบทัง้หมด 19 แห่ง โดยตวัเลขผู้เสียชีวิตและสญูหาย

อย่างเป็นทางการคือ 71 คน1 สืบเนื่องจากไม่มีการส ารวจข้อมลูอย่างโปร่งใส ท าให้เราไม่อาจทราบจ านวนผู้สญูเสียชีวิตที่

แท้จริงได้  

ผู้รอดชีวิตระบุว่า ได้รับแจ้งถึงภยัคุกคามครัง้นีเ้พียงไม่ก่ีชั่วโมงล่วงหน้า ท าให้แทบไม่มีเวลาที่จะอพยพออกจาก

พืน้ที่2 หลายคนที่ได้รับผลกระทบอกว่า พวกเขาไม่ทราบมาก่อนว่ามีการสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่ตอนเหนือ

 
1 ปรัชญ์ รุจิวนารมย์. ‘Special report: Compensation talks begin for Lao dam disaster victims’. The Nation, 18 

กุมภาพนัธ์ 2562 <http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30364301>  

2 โปรดดู ค าให้สมัภาษณ์จากหลายคนและตารางเปรียบเทียบการไหลในแต่ละช่วงเวลา ตวัอย่างเช่น 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>  



น า้ จนกระทัง่น า้ได้ทะลักมาท่วมที่บ้านตนเองแล้ว3 รายงานในภายหลังชีว่้า บริษัทที่สร้างเขื่อนและหน่วยงานในท้องถ่ิน 

ต่างมีข้อมลูล่วงหน้าหลายวนัว่าเกิดการร้าวของเขื่อน ก่อนที่เขื่อนจะทรุดตวัลงมา แต่ไม่มีการด าเนินงานอย่างทนัท่วงที4 

ในขณะที่น า้เร่ิมลดระดบัลง บ้านเรือน ที่ท ากิน ป่าไม้ และป่าบุ่งป่าทามยงัคงจมอยู่ในทะเลโคลนและตะกอน 

หลายคนที่กะเสือกกะสนเอาตัวรอดได้ ต้องติดอยู่บนหลงัคาบ้านตนเอง อยู่บนต้นไม้ และอยู่ในที่สงูเพื่อรอการช่วยเหลือ 

การค้นหาผู้ที่รอดชีวิตและสญูหายด าเนินต่อไปเป็นเวลาหลายวนั ต้องเผชิญกับทะเลโคลนขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวเข้ามา 

และอุปสรรคในการเข้าถึงพืน้ที่ห่างไกลและพืน้ที่ป่า ผู้รอดชีวิตไปอาศัยอยู่ในค่ายที่พกัพิงชัว่คราว ซ่ึงแม้ผ่านไปหนึ่งปี พวก

เขาหลายคนยงัอยู่ที่นั่น พวกเขาต่างได้รับความทุกข์ยากจากมวลน า้ที่ทะลกัเข้ามาอย่างฉับพลนั และการสญูเสียญาติและ

เพื่อนบ้านอย่างเจ็บปวดใจ รวมทัง้การสญูเสียบ้านเรือน ทรัพย์สิน และการสูญเสียทัง้หมู่บ้าน  

ในอีกฝ่ังหนึ่งที่กัมพูชา คาดว่ามีประชาชน 15,000 คนที่จงัหวัดสตึงเตร็ง ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของ

เขื่อนเช่นกัน5 มวลน า้จากการทรุดตัวของเขื่อนไหลจากแม่น า้เซเปียน เข้าสู่แม่น า้เซกง ท าให้เกิดภาวะน า้ท่วมหนักทางตอน

เหนือของกัมพูชา บ้านเรือนและที่ท ากินตามริมฝ่ังน า้ต้องจมอยู่ใต้น า้ ชาวบ้านสญูเสียสตัว์เลีย้งและทรัพย์สิน ได้รับความ

เสียหายด้านการประมง แม้ไม่มีผู้เสียชีวิตในกัมพูชา แต่รัฐบาลในพืน้ที่ต้องอพยพประชาชนกว่า 5,600 คนออกจาก

บ้านเรือนของตนเอง6 ชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อน ได้รับความช่วยเหลืออย่างจ ากัด โดยไม่ได้รับ

ค่าชดเชยเลย 

___________________________ 

 

เสียงของผู้รอดชีวิต7  

นางจันสาย 

“เราไม่ได้รับค าเตือนเก่ียวกับการทรุดตัวของเขื่อนเลย ถ้ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียงแค่สองสามชัว่โมง เราคง

หนีทนัและปลอดภยั ลกูชายดิฉันและตวัดิฉันเพิ่งมาถึงบ้าน และก าลังจะเร่ิมกินข้าวเย็นตอนได้ยินเสียงคนตะโกนว่า ‘หนี

เร็ว! หนีเร็ว! น า้ก าลงัมา!’ น า้มาถึงอย่างรวดเร็ว ดิฉันท าได้แค่กระโดดออกจากบ้านและว่ายไปตามน า้ ท าให้ได้เห็นบ้าน

พงัทะลายไปทีละหลงั ขณะที่มีมวลน า้อยู่รอบตวั ดิฉันปล่อยตัวเองให้ลอยไปตามน า้จนไกลจากบ้าน ทนัใดนัน้ก็นึกได้ว่า

ลกูชายคนเล็กยงัหลบัอยู่ในบ้าน จึงได้ว่ายน า้กลบัไป แต่ระดบัน า้เพิ่มสงูกว่าประตูด้านหน้า ดิฉันจึงพยายามว่ายน า้ไปที่

หลงัคา ซ่ึงเป็นจุดที่เพื่อนบ้านหลายคนขึน้ไปหลบภยัอยู่และอุ้มลกูชายเอาไว้ ดิฉันเอาลกูมาอุ้มและเฝ้ามองดูซากศพที่ถูก

ลอยพดัผ่านไป ศพแล้วศพเล่า ลอยไปตามสายน า้ที่ไหลผ่านต้นไม้ขนาดใหญ่และบ้านที่พงัทลาย ดิฉันไม่อยากพูดถึงเร่ือง

 
3 Ian G. Baird, การลงพืน้ที่สมัภาษณ์ในชุมชน 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 า้ท่วมฉับพลนัข้ามพรมแดน อนัเป็นผลมาจากการทรุดตวัชองเขื่อนเซ

เปียน-เซน า้น้อยในลาว ผลกระทบต่อตอนเหนือของกัมพูชา’ 26 กรกฎาคม 2561  

6 เพิ่งอ้าง  

7 ค าบอกเล่าของผู้รอดชีวิตที่รวบรวมโดยชาวลาวสองคนซ่ึงประสงค์จะออกนาม มีการตีพิมพ์เร่ืองราวของพวกเขาใน Asia 

Times ‘Brightness “‘Brightness Turns To Dark: Stories from Survivors of the Lao Dam Collapse“ 6 สิงหาคม 

2561 http://cms.ati.ms/2018/08/brightness-turns-to-dark-stories-from-survivors-of-laos-dam-collapse/   

https://www.nytimes.com/2018/07/26/world/asia/laos-dam-collapse.html
http://cms.ati.ms/2018/08/brightness-turns-to-dark-stories-from-survivors-of-laos-dam-collapse/


นีอ้ีกเลย ดิฉันไม่สามารถสลดัภาพของศพเหล่านัน้ออกไปจากความคิดได้ พ่อแม่ที่แก่ชราของดิฉันก็หายไปกับสายน า้ 

ดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านยงัมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว” 

 

นางแย้  

“น า้ท่วมทะลกัมาถึงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ครัง้แรกน า้สงูระดบัเอว ต่อมาก็สงูขึน้มาที่ระดบัคอดิฉัน ต่อมาก็

ท่วมศีรษะทนัที ท าให้ดิฉันต้องลอยไปกับสายน า้ มองอะไรไม่เห็น นอกจากยอดต้นไม้ขนาดใหญ่ ดิฉันพยายามว่ายน า้ 

โดยระหว่างนัน้ก็คิดถึงลกูที่อยู่ในครรภ์ สามีว่ายน า้มาหา และพยายามดนัดิฉันขึน้เหนือน า้ แต่ก็ท าให้เขาต้องตกอยู่ใต้น า้ 

ดิฉันจ าไม่ได้ว่าใช้เวลาต่อสู้ดิน้รนให้รอดชีวิตนานเพียงใด จนกระทัง่เห็นพ่อแม่เดินทางมาด้วยเรือและพาเราไปยงัที่ ๆ 

ปลอดภยั ทุกวนันี ้ดิฉันและครอบครัวยงัอยู่ในที่พกัพิงชัว่คราวแห่งนี ้เป็นที่ ๆ เล็กและสกปรก เราต้องใช้ทุกอย่างที่มี

รอบตวัเพื่อเป็นที่นอนบนพืน้ แต่บางคนหาไม่ได้ ก็ต้องนอนบนพืน้เปล่า ๆ แต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่สามารถข่มตาหลบั เรา

ได้แต่ร้องไห้ คิดถึงบ้านของตนเอง คิดถึงคนที่รัก และรู้ว่าเราได้สญูเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว ดิฉันรู้สึกร่างกายเหนื่อยล้า 

จิตใจก็เหนื่อยล้า ไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบต่อความสญูเสียของพวกเรา”   

 

นางจันดี  

“ดิฉันได้ยินเสียงน า้ไหลมาจากตอนเหนือของหมู่บ้าน เสียงดงัยงักับลมพายุ สามีคว้าตัวลกูชายวัยหกขวบเอาไว้ 

และพวกเราสามคนกระโดดออกจากบ้านขึน้เรือ แต่เรือก็ถูกน า้พดัท าลาย เราได้แต่มองหน้ากัน ไม่รู้จะท าอย่างไรดี พวก

เราหวาดกลวัมาก สามีถูกพดัไปอีกทางหนึ่ง ลกูชายไปอีกทางหนึ่ง ส่วนดิฉันก็ลอยไปตามน า้ห่างไกลจากพวกเขาออกมา 

ดิฉันตะโกนเรียกลูกชาย ‘จบัต้นไม้นัน้ไว้ จบัให้แน่นนะ แม่ก าลงัไปหาลกู!’ ลกูชายพยายามเกาะต้นไม้เอาไว้ แต่น า้มาแรง

มาก ท าให้เขาถูกพดัออกไป โชคดีที่เขายงัจบัเสาไฟฟ้าไว้ได้ เพื่อนบ้านคนหนึ่งขบัเรือมาใกล้ ๆ และช่วยพาเราไปที่หลงัคา

บ้านได้”  

 

นางไหม  

“วนันีเ้ป็นวันที่ห้าหลงัการทรุดตัวของเขื่อน ดิฉันยงัใส่เสือ้ผ้าชุดเดิม รู้สึกคนัไปทัว่ร่างกาย อยากจะอาบน า้ 

อยากจะเปลี่ยนเสือ้ผ้า ดิฉันเห็นศพคนลอยเต็มไปหมด เป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นในชีวิตนี ้ไม่มีการเตือน

ก่อนเลย จู่ ๆ น า้ก็ท่วมมาทุกทิศทาง ดิฉันพยายามต่อสู้เอาตัวรอด และช่วยเหลือคนอื่น แต่ยงัหาน้องสาวและครอบครัวไม่

เจอ น้องของดิฉันช่ือน้อย เธออายุแค่ 17 ปีและเพิ่งจะมีลกู ดิฉันจะกลบัไปค้นหาเธอ เธออาจยงัมีชีวิตอยู่ อาจรู้สึกหนาว 

หิวโหย และอยากด่ืมน า้ เราสญูเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ไม่มีอะไรเหลือเลย ดิฉันหวงัว่ารัฐบาลจะเข้าใจถึงความสญูเสียและ

ช่วยเหลือเราได้”  

 

นายวี  

“พวกเราไม่รู้เลยว่าน า้ก าลงัท่วม ผมได้ยินเสียงคนตะโกนนอกบ้านว่า ‘น า้ท่วมแล้ว ว่ิงหนีเร็วพี่น้อง!’ ผมจึงว่ิง

ออกไปข้างนอก และเห็นมวลน า้ที่ไหลทะลกัอย่างรวดเร็วมาที่ประตูบ้าน ภรรยาและลกูสาวยงัไม่กลบัจากนา ผมจึงไปหลบ

ภยัที่หลงัคาใกล้ ๆ บ้าน รู้สึกกังวล กระสบักระส่าย เม่ือทีมกู้ภยัพาเราไปที่ศูนย์พกัพิงชัว่คราว ผมไม่สามารถพกัผ่อนได้เลย 

เอาแต่ค้นหาครอบครัวตัวเอง สดุท้ายก็เห็นลกูสาวนั่งอยู่คนเดียว เอาแต่ร้องไห้ ผมว่ิงเข้าไปกอดเธอและเราต่างร้องไห้

ด้วยกัน ตอนแรกผมหาภรรยาไม่เจอ ได้แต่กุมมือลกูสาวและเดินไปที่ค่ายแห่งอื่น จนสุดท้ายก็ได้พบกับภรรยา ถือว่า

มหศัจรรย์มาก ช่วงที่น า้ท่วมทะลกัเข้ามา ผมคิดว่าพวกเราคงตายกันทัง้หมด ผมไม่รู้ว่าใครต้องรับผิดชอบต่อการสญูเสีย



ชีวิตเหล่านี ้ผมไม่รู้ว่าอนาคตของครอบครัวผมและคนอื่นจะเป็นอย่างไร หากเรากลบัไปอยู่ในหมู่บ้านเดิม เราคงต้องอยู่

อาศยัด้วยความหวาดกลวั ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนีจ้ะเกิดขึน้อีกเม่ือไร”  

 

2. เข่ือนเซเปียน-เซน า้น้อยและไฟฟ้าพลังน า้ในลาว 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้เขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยขนาด 410 เมกะวัตต์ ครอบคลมุหลายพืน้ท่ีของแขวงจ าปาศกัด์ิ

และแขวงอตัตะปือทางลาวใต้ เป็นโครงการผนัน า้ข้ามลุ่มน า้ขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างในเขตต้นน า้ของแม่น า้เซเปียนและ

แม่น า้เซน า้น้อยในลุ่มน า้เซกง 

โครงการนีป้ระกอบด้วยเขื่อนขนาดใหญ่สามเห่ง และอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ในแม่น า้เซน า้น้อย รายล้อมด้วยเขื่อน

ย่อย (หรือเขื่อนปิดช่องเขา “saddle dam”) ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีช่วยเสริมแรงให้กับอ่างเก็บน า้ อ่างเก็บน า้มีความสงู 73 เมตร

และยาว 1,600 เมตร จุน า้ได้ 1,043 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนหนึ่งของโครงการยงัรวมถึงการสร้างอุโมงส่งน า้ใต้ดินและ

คลองส่งน า้ เป็นอุโมงค์ขนาด 16 กิโลเมตรที่สามารถปล่อยน า้ข้ามพรมแดนเข้าไปสู่แม่น า้เซกง ท าให้น า้ไหลจากลาวไปยงั

กัมพูชา8  

ช่วงที่เขื่อนดินปิดช่องเขาต ่า D ทรุดตวัลงในเดือนกรกฎาคม 2561 คาดว่าการก่อสร้างโครงการเขื่อนเซเปียน-เซ

น า้น้อยก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 90% แม้จะมีข้อกังวลอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภยัและการขาดความรับผิดต่อ

ความเสียหายจากการทรุดตัวของเขื่อน แต่การก่อสร้างก็เร่ิมใหม่อีกครัง้ในเวลาไม่นานหลงัจากนัน้ คาดว่าเขื่อนแห่งนีจ้ะ

เดินเคร่ืองได้ช่วงปลายปี 25629 

______________ 

 

การพัฒนาโครงการเข่ือนเซเปียน-เซน า้น้อย 

โครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยเร่ิมจดัท าขึน้เม่ือกว่า 25 ปีที่แล้ว ในขณะนัน้ รัฐบาลลาวซ่ึงเพิ่งเร่ิมเปิดประเทศ

รับการลงทุนจากต่างชาติ อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่และการส่งออกไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทาง

สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ในปี 2537 กลุ่มบริษัทจากเกาหลี ได้แก่ Dong Ah Construction เร่ิมส ารวจความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนใน

พืน้ที่ต้นน า้ของแม่น า้เซเปียนและแม่น า้เซน า้น้อย เพื่อขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทย แต่ในปี 2541 ผู้พฒันาโครงการประสบ

ปัญหาด้านเงินทุน โดยวิกฤติการเงินในเอเชียก าลงัแพร่ขยายไปทัว่ภูมิภาค ภายหลงัการก่อสร้างในเบือ้งต้นและการ

โยกย้ายหลายหมู่บ้านในพืน้ที่ การก่อสร้างโครงการก็ยุติลง เร่ิมมีการรือ้ฟืน้โครงการใหม่อีกครัง้ในปี 2549 โดยบริษัท

ผู้พฒันาโครงการในปัจจุบนัได้ลงนามความตกลงศึกษาโครงการนีกั้บรัฐบาลลาว สดุท้ายแล้วการก่อสร้างโครงการได้เร่ิม

ขึน้ใหม่อีกครัง้ในปี 2556 ตอนที่เขื่อนปิดช่องเขาทรุดตัวลง การก่อสร้างโครงการเกือบแล้วเสร็จหมดแล้ว และคาดว่าจะ

สามารถเดินเคร่ืองในเชิงพาณิชย์ได้ภายในสิน้ปี 2561  

  

 

 
8 Power Technology, ‘โครงการไฟฟ้าพลงัน า้เขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย’. https://www.power-

technology.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  

https://www.power-technology.com/projects/xe-pian-xe-namnoy-hydroelectric-power-project/
https://www.power-technology.com/projects/xe-pian-xe-namnoy-hydroelectric-power-project/
http://www.krungsrisecurities.com/researchcontent/3/9/?id=7184


กรอบเวลาของโครงการ  

● 2549: ลงนามบนัทึกความเข้าใจฉบบัใหม่ของโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย   

● 2550: บริษัททีม คอนซลัติง้จากประเทศไทยเร่ิมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม  

● 2553: ส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม ให้กับหน่วยงานทรัพยากรน า้และ

สิ่งแวดล้อมของลาว มีการให้ความเห็นและขอข้อมลูเพิ่มเติม (ซ่ึงต่อมามีการให้ข้อมลูเพิ่มเติมในรายงานที่จัดท า

โดยบริษัทลาว คอนซลัติง้ กรุ๊ป)10    

● พฤษภาคม 2554: หน่วยงานทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อมของลาวออกใบอนุญาตรับรองความถูกต้องด้าน

สิ่งแวดล้อมให้โครงการ  

● 2554: ท าความตกลงเก่ียวกับการให้สมัปทานโครงการ  

● 2555: บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนที่จดทะเบียนในลาวเพื่อพฒันาโครงการนี ้

ติดต่อธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ International Finance Corporation (IFC) เพื่อขอเงินกู้ IFC/ADB ได้

ติดต่อให้ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ ท าการประเมินและตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ และเผยแพร่ผล

การศึกษา เก่ียวกับข้อก าหนดเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการนีส้อดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงานของ IFC และ

แนวทางป้องกันของ ADB บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ท าสญัญากับบริษัทลาว คอนซลัติง้ กรุ๊ปเพื่อ

ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบติัเพื่อป้องกันของ IFC/ADB โดยข้อค้นพบจากการประเมินของ 

IFC/ADB ได้ถูกน ามาใช้เพื่อก าหนดกรอบอ้างอิงของการศึกษาของบริษัทลาว คอนซลัติง้ กรุ๊ป11 

● ปลายปี 2555: บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัดพยายามหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนทางเลือก และการท า

ประกันภยัจากนักลงทุนในไทย เกาหลี และสิงคโปร์  

● กุมภาพนัธ์ 2556: ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยไฟฟ้าจ านวน 370 เมกะวตัต์ จะขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ส่วนอีก 40 เมกะวตัต์ ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของลาว เป็นสญัญาสมัปทานอายุ 27 ปี  

 
10 ความเห็นจาก WREA ประกอบด้วย การขาดข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับระบบนิเวศที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ การ

ขาดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดการศึกษาและการพิจารณา

ว่ายงัมีการท าเหมืองอยู่ในพืน้ที่ การขาดเหตุผลที่สนับสนุนโครงการและที่ตัง้โครงการ การไม่พิจารณาถึงแนวทางเพื่อสร้าง

ความมัน่คงให้กับอ่างเก็บน า้ รวมถึงการรายงานเก่ียวกับปัญหาตะกอนในพืน้ที่ การไม่ให้ข้อมลูอย่างเพียงพอเก่ียวกับ

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและการจดัหาน า้ด่ืมให้พวกเขา การขาดการชดเชยอย่างเพียงพอส าหรับแต่ละ

ครัวเรือน ไม่มีการจัดสรรเงินทุนยามฉุกเฉินส าหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการก่อสร้างและการเดินเคร่ือง Team 

Consulting, ‘Environmental Impact Assessment: Final Report’. Chapter 1, Introduction, หน้า 1.2-1.11 

http://www.pnpclaos.com/images/PDF/EnvSocialDoc/EnvImpactAssessment/Chapter1/PNPC_EIA_Chap01_In

troduction_Final.pdf    

11 ข้อมลูการประเมินขัน้สดุท้ายของบริษัท LCG ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด อย่างไรก็

ดี ไม่มีการเปิดเผยข้อมลูการศึกษาทัง้หมด โดยเฉพาะเนือ้หาการประเมินที่เก่ียวข้องกับผลกระทบด้านสงัคมและการ

โยกย้ายชุมชน http://www.pnpclaos.com/index.php/en/environmental-social/control-documents  

http://www.pnpclaos.com/images/PDF/EnvSocialDoc/EnvImpactAssessment/Chapter1/PNPC_EIA_Chap01_Introduction_Final.pdf
http://www.pnpclaos.com/images/PDF/EnvSocialDoc/EnvImpactAssessment/Chapter1/PNPC_EIA_Chap01_Introduction_Final.pdf
http://www.pnpclaos.com/index.php/en/environmental-social/control-documents


● 2556: เร่ิมการก่อสร้าง12 

___________________ 

 

20 ปีของความทุกข์ยาก  

ก่อนการทรุดตวัของเขื่อนดินปิดช่องเขาต ่า D โครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย เร่ิมสร้างความเสียหายอย่าง

ส าคญัทัง้ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว รวมทัง้การละเมิดสิทธิมนุษยชนของชุมชนในพืน้ที่ การละเมิดเหล่านีเ้กิดขึน้ตัง้แต่

เร่ิมจดัท าโครงการครัง้ใหม่ ท าให้ชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ยาหวน (Nya Heun หรือ Heuny) ซ่ึงเป็นชนพืน้เมืองต้องอพยพไปอยู่

ท่ีอื่นนอกพืน้ที่เก็บน า้และอ่างเก็บน า้ด้านตะวนัออกของที่ราบสงูโบลาเวน เมืองปากซ่อง แขวงจ าปาศักด์ิ พวกเขาถูกสัง่ให้

ย้ายไปอยู่ในพืน้ที่ที่เรียกว่าบ้านชัตสาน ท าให้ประสบความยากล าบากในการด ารงชีวิต ขาดแคลนที่ดินที่เหมาะสมแก่การ

ท าเกษตรกรรมหรือเลีย้งสตัว์ ขาดแคลนน า้ และสร้างความขัดแย้งกับหมู่บ้านใกล้เคียง เนื่องจากเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ดินที่

เป็นของหมู่บ้านเหล่านัน้อยู่แล้ว13 ท าให้เกิดข้อกังวลว่า จะเกิดปัญหารุนแรงต่อความมัน่คงด้านอาหาร โดยไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือจากผู้พฒันาโครงการ ส่งผลให้ในหลายกรณี หน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศต้องน าความช่วยเหลือด้าน

อาหารไปให้กับชาวบ้านที่อพยพเข้าไปอยู่ใหม่ ภายหลงัการระงบัโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยในปี 2541 และแม้จะมี

ค าสัง่ห้ามจากรัฐบาล แต่ชาวบ้านหลายคนทยอยเดินทางกลบัไปที่ตัง้หมู่บ้านและที่ท ากินเดิม เร่ิมท าเกษตรกรรมแบบ

พอเพียง และด ารงชีพแบบหาของป่าต่อไป14  

เม่ือการก่อสร้างเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยเร่ิมขึน้อีกครัง้ในปี 2556 ชาวบ้านจาก 10 หมู่บ้านเหล่านี ้รวมทัง้อีกสอง

หมู่บ้านซ่ึงต่อต้านค าสัง่ให้อพยพในตอนแรก ต้องถูกบงัคบัโยกย้ายเป็นครัง้ที่สอง ต้องออกจากบ้านเกิดกลบัไปยงัที่ดินซ่ึง

เป็นที่จดัสรรใหม่ ในการลงพืน้ที่จดัสรรใหม่เม่ือปี 2556 นักวิจยัพบว่า ชาวบ้านประสบปัญหา ไม่สามารถเข้าถึงอาหาร น า้ 

และที่ดินอย่างเพียงพอ ในระหว่างการสมัภาษณ์ ชาวบ้านให้ข้อมลูว่า ทางบริษัทผู้พฒันาโครงการไม่ได้เข้ามาขอค า

ปรึกษาหารือหรือให้ข้อมลูอย่างเหมาะสม เก่ียวกับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อที่อยู่อาศยั ที่ดินท ากิน และป่าไม้ รวมทัง้

ผลกระทบต่อการท าประมง15  

เม่ือเร็ว ๆ นี ้ขณะที่การก่อสร้างโครงการเดินหน้าต่อไป การสร้างเขื่อนและการผนัน า้จากพืน้ที่ต้นน า้ของแม่น า้เซ

เปียน เข้าสู่อ่างเก็บน า้ของโครงการ ท าให้น า้ในแม่น า้ลดระดบัลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่พึ่งพาการท าประมง 

 
12 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 มีการบรรยายถึงสภาพที่เกิดขึน้ในช่วงแรกในหนังสือที่จดัพิมพ์โดย: International Rivers Network. ‘Power Struggle: 

the Impacts of Hydro Development in Laos’ กุมภาพนัธ์ 2542 

http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/powerstruggle.hires_.pdf   

ต่อมามีการน าข้อมลูอย่างละเอียดไปตีพิมพ์ในรายงานและบทความต่าง 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. หน้า 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 อ้างแล้ว (Baird 2556) 

15 International Rivers, ‘จดหมายถึงบริษัทผู้พฒันาโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย’ 31 มกราคม 2556  

http://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896   

http://www.bangkokpost.com/business/news/1551706/ratch-pushes-back-start-date-of-laos-dam
http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/powerstruggle.hires_.pdf
http://www.internationalrivers.org/resources/letter-to-the-developers-of-the-xe-pian-xe-namnoy-dam-7896


และกระทบต่อความมัน่คงด้านอาหารของชาว Jrou Dak (Laven Nam) ชนพืน้เมืองและกลุ่มชาติพนัธุ์ในลาวซ่ึงอาศัยอยู่

ด้านท้ายน า้ในเมืองสะหนามไซ แขวงอตัตะปือ พวกเขายงัเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่ถูกน า้ท่วม ภายหลงัการทรุดตัวของเขื่อน 

จากร่างรายงานการศึกษาในปี 2538 ของ Wildlife Conservation Society คาดการณ์ว่ามีอย่างน้อย 19 หมู่บ้านที่จะได้รับ

ผลกระทบอย่างส าคญัจากการสญูเสียด้านประมง โดยเป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย16 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาไม่มีการยอมรับอย่างเหมาะสมต่อผลกระทบด้านท้ายน า้เหล่านี ้ทัง้ไม่มีการวางแผนเพื่อบรรเทา

ผลกระทบโดยบริษัทผู้พฒันาโครงการ  

 

การเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของไฟฟ้าพลังน า้ในลาว  

เขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยเป็นหนึ่งในหลายโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน า้ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในลาว โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของแผนของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนประเทศ โดยการพฒันาไฟฟ้าพลงัน า้และส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน17 ใน

เดือนพฤษภาคม 2562 รัฐบาลลาวระบุว่า ในปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้าพลงัน า้ที่เดินเคร่ืองแล้ว 63 โรง มีก าลงัผลิตติดตัง้รวมกัน 

7,213 เมกะวตัต์ ทัง้ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 112 โครงการ ซ่ึงจะมีก าลงัผลิตติดตัง้รวมกัน 7,598 เมกะวตัต์ และมี

แผนก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 340 โครงการ ซ่ึงจะมีก าลงัผลิตติดตัง้รวมกัน 19,494 เมกะวัตต์18  

การเติบโตของภาคไฟฟ้าพลงัน า้ในลาว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยเฉพาะประเทศไทย รวมทัง้ความต้องการไฟฟ้าในเวียดนามและกัมพูชา รวมทัง้มาเลเซียและสิงคโปร์เม่ือเร็ว ๆ นี 1้9 

แผนการขยายการผลิตไฟฟ้าพลงัน า้ของรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออก ผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกิจ

และขจดัความยากจน ความก้าวหน้าของภาคไฟฟ้าพลงัน า้ในลาวได้รับการหนุนเสริมจากหลายหน่วยงาน รวมทัง้ธนาคาร

เพื่อการพฒันาแบบพหุภาคี โดยเฉพาะธนาคารโลก และ International Finance Corporation ซ่ึงเป็นบริษัทเอกชนใน

เครือของตน รวมทัง้ธนาคารพฒันาเอเชีย ทัง้ยงัมีแหล่งทุนระดบัทวิภาคี และนักลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศอีก

จ านวนมาก รวมทัง้บริษัทผู้พฒันาและก่อสร้างโครงการ [ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชีย

และธนาคารเพื่อการพฒันาแบบพหุภาคี โปรดดูบทที่ 6] 

ภายหลงัการทรุดตวัชองเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย รัฐบาลลาวประกาศยุติการลงทุนไฟฟ้าพลงัน า้เพิ่มเติมชัว่คราว 

โดยให้รอผลการทบทวนนโยบายไฟฟ้าพลงัน า้ของประเทศ20 อย่างไรก็ดี การชะลอโครงการดงักล่าวมีผลกับโครงการที่ยงั

 
16 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, เวียงจนัทน์ 

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 จ านวนนีร้วมถึงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเล็ก 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 ทองลนุ สีสลุิด นายกรัฐมนตรีลาวยืนยนัว่า แม้

จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึน้ต่อโครงการขนาดใหญ่ แต่ลาวจะยงัคงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ไฟฟ้าพลงัน า้

http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt141.php
http://www.rfa.org/english/news/laos/shelves-08072018131713.html


ไม่มีการท าความตกลงในเบือ้งต้นเท่านัน้ จนถึงปัจจุบนั ไม่มีหลกัฐานยืนยนัว่ามีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย

อย่างจริงจงั21   

แม้จะระบุวัตถุประสงค์ในการขจัดความยากจน แต่ผู้สงัเกตการณ์ตัง้ค าถามว่า การก่อสร้างไฟฟ้าพลงัน า้ในลาว

จะให้ผลประโยชน์ที่แท้จริงกับคนในพืน้ที่มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะชุมชนซ่ึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมของโครงการ ยุทธศาสตร์การพฒันาที่เน้นการเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะในภาคไฟฟ้าพลงัน า้ ส่งผลให้เกิด

ความยากจนมากขึน้ในประชากรหลายส่วน ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงที่ดิน อาชีพ และทรัพยากรได้22  

ภายหลงัการเดินทางไปเยือนลาวครัง้ล่าสดุในเดือนมีนาคม 2562 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

ความยากจนสดุโต่งและสิทธิมนุษยชน เน้นให้เห็นความเปราะบางของชุมชนในพืน้ที่ และผลกระทบด้านลบจากเขื่อน

ขนาดใหญ่ และโครงการสาธารณูปการขัน้พืน้ฐานอื่น ๆ เขาเน้นว่าความเปราะบางเช่นนี ้เห็นได้ชดัเจนจากสภาพทาง

สงัคมและการเมือง ซ่ึงปิดกัน้ไม่ให้ประชาชนสามารถแสดงความเห็นและเข้าถึงกลไกเพื่อยืนยนัสิทธิของตน โดยรวมถึง  

“…การขาดกลไกรับข้อร้องเรียนที่เป็นผล ระบบยุติธรรมซ่ึงมีความข้องเก่ียวกับสิทธิของประชาชนน้อยมาก การ

ควบคุมจดัการอย่างเบ็ดเสร็จของรัฐบาลต่อสื่อมวลชน มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อการด าเนินงานขององค์กรภาค

ประชาสงัคมที่เป็นอิสระ และการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อความช่วยเหลือจากต่างชาติ ส่งผลให้ความพยายามที่จะส่งเสริม

การปรึกษาหารืออย่างจริงจงั การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแสวงหาค าปรึกษาและค าวิจารณ์อย่างจริงจงั 

หรือการเสนอแนวทางที่เป็นทางเลือกอย่างอื่น กลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก และอาจไม่สามารถท าได้”23 

แม้จะมีการจัดท าเอกสารอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมส าหรับเขื่อนขนาดใหญ่ แต่

การด าเนินงานจริงแทบไม่เกิดขึน้ และยงัมีข้อกังวลเก่ียวกับศักยภาพของหน่วยงานที่จะติดตามและดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามข้อบงัคบัด้านการควบคุม โครงการเขื่อนในลาวหลายแห่งส่งผลกระทบอย่างส าคญัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม แต่ใน

ระหว่างการประเมินผลกระทบ บริษัทผู้พฒันาโครงการกลบัให้ความส าคญัน้อยเกินไปกับผลกระทบเหล่านี ้ท าให้บริษัท

เหล่านีห้ลีกเลี่ยงความรับผิดที่มีต่อความเสียหายอย่างกว้างขวางและความเสียหายในระยะยาวต่อระบบนิเวศและชุมชน

ในพืน้ที่  

 

3. ใครอยู่เบือ้งหลังเข่ือนแห่งนี?้ ผู้พัฒนาและผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ  

 
ต่อไป อย่างไรก็ดี เขาไม่เห็นด้วยกับการระบุว่าลาวเป็น “แบตเตอร่ีของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐบาล

เคยระบุอีกต่อไป โดยบอกว่า ลาวไม่มีศกัยภาพตอบสนองความต้องการด้านพลงังานของประเทศเพื่อนบ้าน: ‘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-collapse-

pm-10709852       

21 Philip Alston, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความยากจนสดุโต่งและสิทธิมนุษยชน: การ

เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 24 พฤษภาคม 

2562, A/HRC/41/39/Add.2  http://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/06/laos-advance-unedited-report.pdf   

22 Philip Alston, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความยากจนสดุโต่งและสิทธิมนุษยชน: การ

เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. แถลงการณ์ในโอกาสสิน้สดุการเยือนประเทศ, 28 มีนาคม 2562, 

น. 4 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/EOSVisitToLao28Mar2019_EN.pdf  

23 เพิ่งอ้าง น. 2  

http://www.channelnewsasia.com/news/asia/laos-to-press-on-with-dam-building-after-deadly-collapse-pm-10709852
http://www.channelnewsasia.com/news/asia/laos-to-press-on-with-dam-building-after-deadly-collapse-pm-10709852
http://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/06/laos-advance-unedited-report.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/EOSVisitToLao28Mar2019_EN.pdf


เขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยพฒันาขึน้ในรูปแบบการให้เอกชนสร้างและโอนเป็นของรัฐภายหลงั (build, operate 

and transfer - BOT)24 หมายถึงว่า กลุ่มบริษัทเอกชนจะก ากับดูแลการก่อสร้างเขื่อนและเดินเคร่ืองภายในเวลา 27 ปี 

ก่อนจะโอนกรรมสิทธิให้กับรัฐบาลลาว โดยในช่วงเวลาดงักล่าว พวกเขาสามารถควบคุมเขื่อน เก็บรายได้และสร้างผล

ก าไรจากเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ส่วนใหญ่ที่สร้างในลาว ได้รับการพฒันาขึน้ในรูปแบบ BOT  

โครงการมลูค่า 1.02 พนัล้านเหรียญนี ้ได้รับทุนสนับสนุนในรูปของการกู้ยืมและการถือหุ้น25 โดยมีการขอเงินกู้

ระยะเวลา 20 ปี มลูค่า 714 ล้านเหรียญจากธนาคารไทยทัง้สี่แห่ง ครอบคลมุ 70% ของต้นทุนการก่อสร้างโครงการ โดย

กลุ่มธนาคารผู้ให้ทุนประกอบด้วยธนาคารไทยสี่แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์ รวมทัง้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา และธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ซ่ึงเป็น

หน่วยงานให้เงินกู้เพื่อส่งออกของรัฐบาล26 

 

 

ส่วนอีก 30% หรือประมาณ 306 ล้านเหรียญ เป็นการถือหุ้นของบริษัทผู้พฒันาโครงการทัง้สี่ เป็นการซือ้หุ้นใน

บริษัทร่วมทุนซ่ึงจดทะเบียนในลาว ในช่ือว่า บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ก่อสร้างและจะเดินเคร่ือง

เขื่อน สมาชิกกลุ่มบริษัททัง้สี่ที่ถือหุ้นโครงการนีป้ระกอบด้วย  

● บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ถือหุ้นในโครงการ 26% เป็นบริษัทลกูของกลุ่ม

บริษัทระหว่างประเทศจากเกาหลีในเครือ SK Group กลุ่มบริษัทดงักล่าวได้คดัเลือกบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ให้เป็นบริษัทผู้รับเหมาซ่ึงท าหน้าที่ด้านวิศวกรรม-การจัดหา-และการก่อสร้าง 

(engineering, procurement and construction -EPC) ซ่ึงหมายถึงมีอ านาจควบคุมการออกแบบและการ

ก่อสร้างเขื่อน ท าให้มีรายได้จ านวนมาก  

● บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น อิเล็คทริค พาวเวอร์ ถือหุ้นในโครงการ 25% เป็นบริษัทลกูของหน่วยงานผลิตไฟฟ้าที่

เป็นบริษัทมหาชนที่ช่ือ Korea Electric Power Corporation กลุ่มบริษัทดงักล่าวได้คดัเลือกบริษัท Korea 

Western Electric Power ให้เป็นบริษัทผู้รับเหมาด้านการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ ซ่ึงหมายถึงมีหน้าที่

เดินเคร่ืองเขื่อน เม่ือเขื่อนเร่ิมใช้งานได้แล้ว  

● บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นในโครงการ 25%  บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเป็นบริษัท

มหาชน ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างของโครงการด้วย ท าให้ต้องรับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน EPC

ของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 

 
24 Project Finance International, ‘Xe Pian Plants  a Milestone,’ มีนาคม 2557 

http://www.lw.com/thoughtLeadership/xe-pian-plants-a-milestone  

25 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด, โครงการ: http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project  

26 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด, โครงสร้างทางธุรกิจ: http://www.pnpclaos.com/index.php/en/about-

pnpc/business-structure  

http://www.lw.com/thoughtLeadership/xe-pian-plants-a-milestone
http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project
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● บริษัทรัฐวิสาหกิจ ถือหุ้นในโครงการ 24% เป็นบริษัทที่รัฐบาลลาวเป็นเจ้าของทัง้หมด ทางบริษัทบริหารงานใน

รูปแบบบริษัทโฮลดิง้ โดยรัฐบาลลาวจะถือหุ้นในโครงการสาธารณูปการพืน้ฐานของเอกชนผ่านบริษัทแห่งนี ้

บริษัทรัฐวิสาหกิจลาวยงัท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานของเขื่อน27 

 

 

 
 

      

4. หนึ่งปีหลังการทรุดตัวของเข่ือน: สถานการณ์ของผู้รอดชีวิต 

หนึ่งปีหลงัการทรุดตวัของเขื่อน ประชาชนราว 5,000 คนจากหกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากสดุ ยงัคงต้อง

อาศยัในที่พกัพิงชัว่คราวต่อไป  

พวกเขาใช้ชีวิตอย่างยากล าบากในที่พกัพิงเหล่านี ้ทัง้นีจ้ากข้อมลูการสมัภาษณ์ระหว่างการลงพืน้ที่ล่าสดุของเรา 

หลายเดือนหลงัเกิดโศกนาฎกรรม ผู้รอดชีวิตหลายคนยงัคงต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ของหน่วยงานช่วยเหลือระหว่าง

ประเทศ28 ผู้พลดัถ่ินทัง้หมดต่างอาศัยอยู่ในที่พกัขนาดเล็ก เป็นที่พกัแบบส าเร็จรูปและท าจากโลหะ บ้านแต่ละหลงัไม่มี

พืน้ที่ที่เหมาะสมเพื่อการท าครัว การกินข้าว และการหลบันอน พวกเขาต้องอาศัยกันอย่างแออดั ขาดระบบระบายอากาศ

ที่ดี และสร้างชิดติดกันมาก ท าให้แต่ละครอบครัวแทบไม่มีความเป็นส่วนตวั มีรายงานว่า ในช่วงกลางวนัภายในบ้านจะ

ร้อนมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ชาวบ้านยงัระบุว่าขาดแคลนน า้ในพืน้ที่ที่จดัสรรให้ใหม่ โดยบางส่วนต้องซือ้น า้ด่ืมกินเอง29  

ตามข้อบทในกฎหมายระดบัชาติของลาวว่าด้วยการจดัสรรที่อยู่ใหม่และอาชีพ30 ผู้พลดัถ่ินต้องอาศยัอยู่ในที่พกั

พิงชัว่คราว จนกว่าจะมีการจดัเตรียมพืน้ที่อาศัยใหม่เสร็จแล้ว ทัง้การสร้างบ้านและสาธารณูปการต่าง ๆ ทางการลาวระบุ

 
27 บริษัทไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด, โครงสร้างทางธุรกิจ http://www.pnpclaos.com/index.php/en/about-

pnpc/business-structure  

28 จากการสงัเกตการณ์ระหว่างลงพืน้ที่, มีนาคม 2562  

29 Ian G. Baird, การลงพืน้ที่สมัภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562  

30 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, Law on Resettlement and Vocation, 2561   
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ว่า ต้องใช้เวลาอีกสี่ถึงห้าปีกว่าบ้านในที่จดัสรรใหม่จะสร้างเสร็จถาวร และเปิดให้คนเข้าไปอาศยัได้ แปลงที่ดินซ่ึงจดัสรร

ใหม่ จะมีเฉพาะที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศยั แต่ไม่มีที่ท ากิน เร่ิมมีการวดัที่ดินในพืน้ที่ที่อพยพคนออกแล้ว แต่ยงัไม่มีการ

ก่อสร้างบ้านหรือสาธารณูปการอย่างอื่น31 พืน้ที่เป้าหมายแห่งหนึ่งตัง้อยู่ใกล้กับพืน้ที่ที่เพิ่งอพยพคนออก ซ่ึงเดิมเคยเป็นป่า

อนุรักษ์32 

ชาวบ้านบางคนจากชุมชนผู้พลดัถ่ินบอกว่า พวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงได้รับการจดัสรรให้เฉพาะบ้านใหม่ใน

พืน้ที่ใหม่ แทนที่จะเป็นบ้านในพืน้ที่เดิมที่เคยเป็นหมู่บ้านของตน ส าหรับผู้ที่ต้องการกลบัไปบ้านเดิมของตนเอง บางคน

ต้องการกลบัไปหรือได้ท าเช่นนัน้แล้ว โดยเฉพาะคนที่อาศยัอยู่ในบ้านและหมู่บ้านซ่ึงได้รับผลกระทบน้อย ส่วนคนอื่นบอก

ว่า พวกเขาไม่ต้องการกลบัไปที่เดิมเนื่องจากความสญูเสีย ความทุกข์ทรมานใจ และความกลวัต่อการทรุดตัวของเขื่อน  

ในเดือนพฤษภาคม 49 ครอบครัวจากบ้านใหม่เพียงหมู่บ้านเดียว ได้ย้ายกลบัไปอยู่ที่บ้านเดิมของตน ผู้ให้

สมัภาษณ์ที่มาจากบ้านใหม่ในขณะนัน้บอกว่า บ้านของพวกเขาไม่ได้เสียหายร้ายแรงทัง้หมด ชาวบ้านบางส่วนยงัได้สร้าง

บ้านเล็ก ๆ ขึน้มาที่หมู่บ้านเดิมของตน เนื่องจากไม่มีอาชีพที่มัน่คงในที่พกัพิงชัว่คราว พวกเขาจึงเดินทางกลบัมาที่หมู่บ้าน

เดิมเพื่อท าประมง แต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ได้เกิดน า้ท่วมฉับพลนัในแม่น า้เซเปียน ชาวบ้านใหม่บอกว่า ตวัแทนโครงการ

มาที่หมู่บ้านเดิมของตน และแจ้งว่าให้อพยพออกไปทนัที เพราะเสี่ยงที่เขื่อนจะแตกอีกครัง้ ด้วยความหวาดกลัวชาวบ้าน

จึงยอมกลบัไปอยู่ในที่พกัพิงชัว่คราว33 

ส าหรับชาวบ้านหลายคน สภาพที่ไร้ความมัน่คง ขาดแคลนอาหาร น า้ และปัจจัยพืน้ฐานอื่น ๆ ท าให้รู้สึกโกรธ

เคืองและสิน้หวงัอย่างมาก ชาวบ้านที่ให้สมัภาษณ์ในรายงานนีบ้อกว่า เขารู้สึกเหมือน “ใช้ชีวิตอยู่ในคุก” หญิงอีกคนหนึ่ง

บอกว่า “คงจะดีกว่ามัง้ ถ้าถูกนับเป็นศพที่ตายไปแล้ว” ดีกว่าจะต้องทนอยู่ในสภาพชีวิตเช่นนี 3้4  

แม้จะต้องสญูเสียข้าวของ สตัว์เลีย้งและที่ท ากินไปทัง้หมด ครอบครัวที่เดือดร้อนเหล่านีย้งัไม่ได้รับค่าชดเชยแต่

อย่างใด ไม่มีกลไกรับค าร้องเรียนที่โปร่งใส ไม่มีการประเมินความสญูเสียและให้ความช่วยเหลือ สื่อรายงานว่า รัฐบาลลาว

อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้พฒันาโครงการเก่ียวกับการจ่ายค่าชดเชยให้กับการสญูเสียทรัพย์สิน35 

ทนัทีหลงัเกิดเหตุ ครอบครัวเหล่านีไ้ด้รับเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายครัง้เดียวจ านวน 60-75 เหรียญ ช่วงต้นปี 

2562 ครอบครัวซ่ึงมีญาติเสียชีวิตตามบญัชีรายช่ือของทางการ (71 คน) ได้รับเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายครัง้เดียวอีก

จ านวน 10,000 เหรียญ36 ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสดุหกแหง่ ทางการยงัจ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือนอีก 5,000 

กีบต่อคนต่อวนั โดยให้ถือว่าเป็น “เงินสงเคราะห์” รวมกับอีก 100,000 กีบ ซ่ึงถือเป็น “เงินเดือน” (รวมกันประมาณ 30 

เหรียญต่อเดือน) จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านในเดือนมีนาคม 2562 เงินจ านวนนีไ้ม่เพียงพอต่อความต้องการขัน้พืน้ฐาน 

จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ชาวบ้านบอกว่า พวกเขาไม่ได้รับเงินสงเคราะห์เลยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แต่ได้รับเงินที่

 
31 Ian G. Baird, การลงพืน้ที่สมัภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 

32 สมัภาษณ์ระหว่างการลงพืน้ที่, มีนาคม 2562 

33 Ian G. Baird, สมัภาษณ์ระหว่างการลงพืน้ที่, กรกฎาคม 2562 

34 เพิ่งอ้าง  

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-percent-

07102019134051.html  

36 ปรัชญ์ รุจิวนารมย์, ‘Special Report: Compensation talks begin for dam disaster victims’. The Nation, 18 

กุมภาพนัธ์ 2562 

http://www.rfa.org/english/news/laos/laos-pnpc-compensation-50-percent-07102019134051.html
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ค้างจ่ายไว้เม่ือเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินเหล่านีเ้ป็นการจ่ายชดเชยย้อนหลงัมากกว่าเป็นการจ่ายล่วงหน้า 

เพียงแต่ไม่มีการจ่ายตามระยะเวลาที่สม ่าเสมอ37 

ในทุกหมู่บ้านที่ต้องอพยพเนื่องจากการทรุดตัวของเขื่อน ชาวบ้านแต่ละคนยงัคงได้รับการปันส่วนเป็นข้าวสาร 

20 กิโลกรัมทุกเดือน แต่มีรายงานระบุว่าเป็นข้าวสารคุณภาพต ่า แทบจะกินไม่ได้ และไม่ใช่ข้าวเหนียวซ่ึงเป็นอาหารหลกั

ส าหรับชาวบ้าน มีรายงานว่าการช่วยเหลือด้วยการให้ข้าวสารก าลงัจะสิน้สดุลงหลงัเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีใครทราบว่า

ชาวบ้านผู้อพยพเหล่านี ้จะรักษาความมัน่คงด้านอาหารได้ต่อไปอย่างไรเม่ือความช่วยเหลือยุติลง ชาวบ้านบางส่วนได้รับ

ความช่วยเหลือเป็นคนัไถและเมล็ดพนัธุ์ข้าว แต่พวกเขาไม่มีที่ดินเพื่อปลกูข้าว ท าให้ต้องไปปลกูในที่นาเดิมที่เหลืออยู่ไม่

มากนัก เนื่องจากที่นาในหมู่บ้านที่เคยถูกน า้ท่วม ปัจจุบนัปกคลมุด้วยชัน้เกลือและเศษซากสิ่งของต่าง ๆ โดยยงัไม่มี

แผนการหรือมาตรการใด ๆ เพื่อฟืน้ฟูที่นาที่ถูกท าลายให้กลบัมาท ากินได้เหมือนเดิม38 ยกตวัอย่างเช่น ที่บ้านท่าแสงจนั 

ชาวบ้านสามารถปลกูข้าวได้ในที่ดินที่เป็นนาลุ่มขนาด 418.75 ไร่ จากที่เคยปลูกได้ 2,412.5 ไร่39         

ชาวบ้านที่ให้ข้อมลูจากบ้านใหม่บอกว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตวัแทนจากบริษัทได้มาหายงัที่พกัพิง

ชัว่คราว เพื่อพูดคุยเก่ียวกับค่าชดเชยต่อทรัพย์สินที่เสียหาย ในช่วงแรก ๆ เจ้าหน้าที่บริษัทเสนอเงินชดเชยทรัพย์สิน (เช่น 

รถมอเตอร์ไซค์ รถไถ และรถยนต์อื่น ๆ) โดยขอหักค่าเสื่อมราคาเป็นจ านวนมาก อ้างว่าเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน 

ชาวบ้านใหม่จึงปฏิเสธไม่ยอมรับเงินเหล่านัน้ เนื่องจากมีจ านวนไม่มากพอจะท าให้พวกเขาไปหาซือ้รถยนต์ใหม่ได้ และยงั

ไม่ครอบคลมุถึงความสญูเสียด้านอาชีพ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสญูเสียด้านทรัพย์สิน40  

รายงานข่าวและการสมัภาษณ์ในช่วงที่ผ่านมาชีว่้า เจ้าหน้าที่บริษัทกลบัมาที่ที่พกัพิงชัว่คราวอีกครัง้ คราวนีมี้

การเสนอค่าชดเชยเพิ่มขึน้ในบางรายการ แต่ชาวบ้านหลายคนยงัคงบอกว่าจ านวนเงินที่เสนอต ่าเกินไป เจ้าหน้าที่ยงับอก

ให้ชาวบ้านเซ็นช่ือในข้อตกลงที่จะรับเงินช่วยเหลือเพียงคร่ึงเดียวก่อน โดยบอกว่าจะจ่ายที่เหลืออีกคร่ึงให้ในภายหลงั แต่

ไม่ระบุว่าจะจ่ายตอนไหน จากรายงานของสื่อมวลชน บริษัทผู้พฒันาโครงการรับปากที่จะจ่ายค่าชดเชยให้ โดยจะมีการ

จ่ายแบบโอนเงินเข้าโดยตรงไปยงับญัชีของครอบครัวผู้เสียหาย41   

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 สื่อรายงานว่า ที่ดินซ่ึงทางการได้เข้ามาไถเพื่อปรับพืน้ที่ ซ่ึงเดิมจะให้ผู้เสียหาย

จากภยัพิบัติในหมู่บ้านสะโมงใต้ใช้ปลกูข้าวในฤดูฝนปีนี ้โดยถือเป็น “ค่าชดเชย” กลบัถูกน าไปให้บริษัทจากประเทศจีนท า

เป็นไร่กล้วยแทน จากรายงานข่าว ผู้รอดชีวิตบางคนจะได้รับงานท าเป็นคนงานในไร่กล้วยแห่งนี4้2 ชาวบ้านที่บ้านใหม่บอก

เราว่า ทางการได้เข้ามาไถปรับพืน้ที่ แต่แจ้งชาวบ้านว่าพวกเขาต้องท างานรับจ้างให้กับบริษัทจากเวียดนามที่จะเข้ามา

ปลกูมนัส าปะหลงัหรืออ้อยในพืน้ที่นี ้ชาวบ้านไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกพืชในที่ดินเหล่านี ้เว้นแต่พืชที่บริษัทสัง่ให้ปลกู โดย

รายได้จากการขายพืชผลเม่ือหกัค่าใช้จ่ายของบริษัทแล้ว จึงจะเป็นส่วนแบ่งของชาวบ้าน ชาวบ้านบอกในการให้

 
37 Ian G. Baird, การลงพืน้ที่สมัภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 

38 เพิ่งอ้าง  

39 เพิ่งอ้าง  

40 เพิ่งอ้าง  

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-land-

05292019154355.html  

https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-bananas-on-survivor-land-05292019154355.html
https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-bananas-on-survivor-land-05292019154355.html


สมัภาษณ์ว่า พวกเขาปฏิเสธไม่เข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านบางคนบอกว่า เหมือนทางบริษัทคาดหวงัให้ต้องท างานเป็น

แรงงานทาส43     

ชาวบ้านที่ถูกอพยพออกจ านวนมากรู้สึกโกรธเคือง รู้สึกถูกละเลย ในช่วงแรก ๆ บรรดาหน่วยงานบรรเทาทุกข์ที่

เคยให้ความช่วยเหลือต่างออกจากพืน้ที่ไป44 ในระหว่างการลงพืน้ที่เพื่อท ารายงานนี ้ชาวบ้านแสดงความไม่ไว้วางใจกับผู้

มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลงานสงเคราะห์ที่เกิดขึน้ พวกเขารู้สึกว่าเงินบริจาค ข้าวของและแม้กระทัง่เงินชดเชย ไม่ได้ตก

ไปถึงมือของคนซ่ึงเป็นเป้าหมายอย่างแท้จริง45 ชาวบ้านหลายคนบอกว่าโกรธที่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และต้องเผชิญกับ

การขาดแคลนเวชภณัฑ์และปัจจัยอื่น ๆ การสญูเสียความสามารถในการเดินทาง เช่น การสญูเสียรถมอเตอร์ไซค์และรถไถ

แบบเดินตาม ท าให้หลายคนรู้สึกเหมือนติดกับดกั ชาวบ้านหลายคนบอกว่า ถ้าสามารถเดินทางเองได้ ก็จะท าให้รู้สึกว่า

พึ่งตนเองได้อีก ท าให้พวกเขาสามารถท าประมง เข้าไปเก็บพืชผลในป่า และสามารถเดินทางไปขายของที่ตลาดได้46 

ชาวบ้านที่หมู่บ้านอื่น ๆ นอกเหนือจากหกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากสดุจากการทรุดตัวของเขื่อน ยงัไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือมากเพียงพอ นอกจากได้รับการปันส่วนข้าวสารทุกเดือน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านอาหาร 

หลงัจากต้องสญูเสียข้าวที่ปลกูไว้ไปเพราะน า้ท่วม ชาว Oi จากบ้านท่าขวญัได้ประท้วงจนสามารถเรียกร้องให้เพิ่มปริมาณ

ข้าวสารในแต่ละเดือนจาก 12 เป็น 18 กิโลกรัม  

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบยงัรวมถึงชนพืน้เมืองอย่างกลุ่มชาติพนัธ์ยาหวน ซ่ึงพึ่งพาเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง โดย

การท ากินบนที่ดินที่มีความลาดชนั และเป็นที่สงูอยู่เหนือกว่าเขื่อนปิดช่องเขาของเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยและอ่างเก็บน า้ 

กว่า 20 ปีที่แล้ว ตอนที่เร่ิมมีแผนสร้างเขื่อน ชุมชนเหล่านีซ่ึ้งมีชาวบ้านอยู่ประมาณ 3,000 คน ถูกบงัคบัให้โยกย้ายไปยงัที่

จดัสรรใหม่ (ที่เรียกกันแถวนัน้ว่าบ้านชัตสาน 8) โดยพวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณูปการที่จะตอบสนอง

ความต้องการของตนเองอย่างเพียงพอ ไม่มีที่ดินท ากินมากเพียงพอ ท าให้ไม่สามารถปลกูข้าวเพื่อยงัชีพ หรือปลกูพืชเพื่อ

สร้างรายได้อื่น ๆ เพื่อความอยู่รอด ชาวบ้านหลายคนตัดสินใจกลบัไปที่ที่ดิน ซ่ึงสืบทอดมาจากบรรพชนของตน ใกล้กับ

แม่น า้เซน า้น้อย และเป็นจุดที่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน า้และเขื่อนปิดช่องเขา จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 แม้ว่าชาวบ้าน

บางส่วนได้ย้ายกลบัไปยงัที่ดินที่ได้รับการจดัสรรให้ใหม่ แต่ยงัคงมีอีก 72 ครัวเรือนที่ปฏิเสธจะอพยพไปจากที่ดินอนัเป็น

บ้านเกิดของตน พวกเขายงัคงอาศยัอยู่ที่นั่น ในบ้านที่สร้างตามจารีตแบบเดิม มีการด ารงชีพด้วยการท าไร่หมนุเวียนและ

การเก็บของป่า แม้ว่าชาวบ้านเหล่านีจ้ะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากการทรุดตวัของเขื่อน แต่บรรดาพืชผลของพวกเขา ไม่ว่าจะ

เป็นกาแฟ ข้าว ผกั และผลไม้ต่างถูกท าลาย และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ อนัเป็นผลมาจากน า้หลาก ทางการไม่ได้

ประกาศยอมรับปัญหาของพวกเขา ทัง้ยงัไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายแต่อย่างใด47  

 

5. ใครเป็นฝ่ายผิด?  

 
43 Ian G. Baird, สมัภาษณ์ระหว่างการลงพืน้ที่, กรกฎาคม 2562 

44 Ian G. Baird, การลงพืน้ที่สมัภาษณ์ในชุมชน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 

45 เพิ่งอ้าง  

46 สมัภาษณ์ระหว่างการลงพืน้ที่, มีนาคม 2562 

47 Ian G. Baird, สมัภาษณ์ระหว่างการลงพืน้ที่, พฤษภาคม 2562 



ทนัทีหลงัการทรุดตวัของเขื่อน รัฐบาลลาวประกาศจะสอบสวนอย่างโปร่งใสและรอบด้าน เพื่อให้ทราบสาเหตุ

ของภยัพิบติัครัง้นี ้และเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้48  

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนระดบัชาติ เพื่อค้นหาสาเหตุการทรุดตวัของ

เขื่อน และระบุว่าใครจะมีส่วนรับผิดชอบบ้างและอย่างไร จากรายงานของสื่อ คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทน 14 คน

จากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลลาว โดยมี ฯพณฯ บุนทอง จิดมะน ีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยเขา

ยงัด ารงต าแหน่งเป็นอยัการสงูสดุของของรัฐบาลอีกด้วย49 คณะกรรมการสอบสวนระดบัชาติจะได้รับความช่วยเหลือจาก

คณะผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วยตวัแทนจากคณะกรรมาธิการเขื่อนขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็น

หน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมลูและองค์ความรู้ทางวิชาการ เก่ียวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบ ารุงรักษาโครงการ

ไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่50 คณะกรรมการสอบสวนระดบัชาติได้มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับคณะผู้เช่ียวชาญระหว่าง

ประเทศ เป็นผู้ท าการสอบสวนและรายงานผลอย่างเป็นอิสระ มีการเชิญหน่วยงานจากต่างประเทศเข้ามาเป็นผู้

สงัเกตการณ์กระบวนการสอบสวนด้วย รวมทัง้ตัวแทนจากรัฐบาลเกาหลีและไทย51 

ในระหว่างการสอบสวน แทบไม่มีการเผยแพร่ข้อมลูใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมทัง้ขอบเขตของการสอบสวน วิธี

วิทยาที่ใช้หรือผลการสอบสวนในเบือ้งต้น โฆษกรัฐบาลลาวอ้างว่า การทรุดตวัของเขื่อนเป็นผลมาจาก “การก่อสร้างที่ต ่า

กว่ามาตรฐาน” และระบุว่า ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและความสญูเสียที่เกิดขึน้52  

ในเดือนมีนาคม 2562 คณะผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศได้ส่งมอบรายงานและข้อค้นพบให้กับรัฐบาลลาว โดย

ไม่มีการเปิดเผยข้อมลูในรายงานต่อสาธารณะ อย่างไรก็ดี ในเดือนพฤษภาคม 2562 ตัวแทนรัฐบาลลาวให้ความเห็นต่อ

สาธารณะเก่ียวกับผลการสอบสวน และรายงานของคณะผู้เช่ียวชาญ ทัง้นีร้วมถึงการให้ความเห็นระหว่างการจดัแถลงข่าว

ในวนัท่ี 28 พฤษภาคมของนายสิงห์เพชร บุญสวสัด์ิธิพนัธ์ รองประธานคณะกรรมการสอบสวนระดบัชาติ และอยัการ

สงูสดุของรัฐบาล  

“เหตุการณ์ทรุดตัวครัง้นีไ้ม่ถือว่าเป็น ‘เหตุสดุวิสัย’” นายสิงห์เพชรกล่าวในรายงานข่าว53 "คณะผู้เช่ียวชาญ

ระหว่างประเทศพบว่าสาเหตุส าคญัของการทรุดตวัชองเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย เป็นผลมาจากฐานรากของเขื่อนดินปิด

ช่องเขาต ่า D ที่มีลกัษณะอุ้มน า้ไว้มากเกินไป ประกอบกับลกัษณะของดินที่อ่อนยวบยาบและพงัทลายได้ง่าย และระดบั

น า้ที่เพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ สภาพการณ์เหล่านีส้่งผลให้เกิดการกร่อนเซาะฐานรากของเขื่อน เม่ือมีการกร่อนเซาะจนถึงระดบั

 
48 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 สมาชิกของคณะผู้เช่ียวชาญอิสระประกอบด้วย Professor Anton J. Schleiss จากสวิตเซอร์แลนด์ 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 เพิ่งอ้าง  

52 ดร. ค ามะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลงังานและบ่อแร่ อ้างในรายงานของ 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 

http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Investigators.php


หนึ่ง เขื่อนจึงเร่ิมเคลื่อนตัว โดยมีการทรุดตวับริเวณเขื่อนปิดช่องเขาด้านบน จนถึงจุดหนึ่ง เขื่อนดินปิดช่องเขาต ่า D จึง

แตกออก ท าให้มวลน า้จ านวนมหาศาลไหลทะลกัออกจากอ่างเก็บน า้”54   

ภายหลงัการแถลงข่าวซ่ึงชีว่้า คณะผู้เช่ียวชาญระหว่างประเทศได้สรุปแล้วว่า ปัญหาการก่อสร้างเป็นสาเหตุหลกั

ของการทรุดตวัของเขื่อน บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ได้ออกมาปฏิเสธข้อมลูนีท้นัที ทัง้ยงัตัง้

ค าถามกับข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ที่เสนอ และยืนยนัว่าทางบริษัทได้ปฏิบติัตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมในการจัดท า

โครงการนีอ้ย่างเคร่งครัด55 แม้ว่าบริษัทยงัไม่สามารถให้ค าอธิบายอย่างอื่นเก่ียวกับการทรุดตวัของเขื่อนได้ 

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาของคณะผู้เช่ียวชาญดูเหมือนจะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ รวมทัง้ข้อมลูอื่น 

ๆ ที่ชีว่้า บริษัทผู้พฒันาเขื่อนอาจการวางแผนและก่อสร้างแบบสกุเอาเผากิน เพื่อลดต้นทุนของโครงการ Richard 

Meehan นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ได้วิเคราะห์ข้อมลูจากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมลูอื่น ๆ พร้อม

กับสรุปว่า อ่างเก็บน า้ของเขื่อนแห่งนีส้ร้างอยู่บนหลมุยุบ เขาพบว่าเนื่องจากสภาพของดินอนัเป็นที่ตัง้ของโครงการ ใน

ระหว่างที่มีการเพิ่มระดบัน า้ในอ่างเก็บน า้ ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของน า้ใต้ดินไปยงัเขื่อนปิดช่องเขาตวัที่ห้า ท าให้เขื่อน

ทรุดตวัลงและแตกออก ระดบัน า้ที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับสภาพน า้หลากในฤดูฝน และเขื่อนท่ีแตกออก ท าให้เขื่อนทรุดตวัลง

ทัง้หมดในที่สดุ56 Meehan ระบุในข้อค้นพบของเขา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาโดยรวมของคณะผู้เช่ียวชาญระหว่าง

ประเทศ57  

หลกัฐานจากแหล่งข้อมลูและสื่อของเกาหลีชีว่้า มีความแตกต่างระหว่างแผนการออกแบบกับการก่อสร้างจริง 

ซ่ึงอาจชีใ้ห้เห็นความบกพร่องไม่ปฏิบติัตามแผน และความพยายามท าก าไรสงูสดุ58 แหล่งข้อมลูดงักล่าวอ้างอิงจาก

เอกสารของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทรับเหมางานด้าน EPC ของโครงการตัง้แต่

เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นเอกสารช่ือ “Laos Dam Project Implementation Plan” คิมยุงฮบั ซ่ึงเป็นสส.ของพรรค 

Korean Democratic Party เป็นผู้ได้เอกสารนีม้า และน ามาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนภายหลงัการทรุดตวัของเขื่อน โดยมีการ

กล่าวหาว่ามีการดดัแปลงการออกแบบเขื่อน ทัง้การลดความสงูของเขื่อนปิดช่องเขาลง 6.5 เมตรจากแผนการออก

แบบเดิม รวมทัง้การเปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ในเอกสารยงัระบุถึงการลดต้นทุนจ านวน 19 ล้านเหรียญ โดย

การดดัแปลงการออกแบบ และหากโครงการก่อสร้างเสร็จเร็วกว่าก าหนด รายงานของสื่อยงัระบุว่าในปีเดียวกับที่มี

 
54 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-xe-

namnoy-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-laos-

05302019173554.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  

http://www.rfa.org/english/news/laos/soil-05282019153902.html
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http://www.rfa.org/english/news/laos/experts-agree-iep-pnpc-laos-05302019173554.html
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการออกแบบนี ้บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ยงัได้รับเงินเป็น “ค่า

บ ารุงรักษาและก าไร” เป็นเงินจ านวนมากถึง 12.2% ของมลูค่าการก่อสร้าง (83 ล้านเหรียญ) จากบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซ

น า้น้อย จ ากัด บริษัทร่วมทุนที่พฒันาโครงการนี5้9  

ยงัมีค าถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการก ากับดูแลการออกแบบ การวางแผน และการด าเนินงานตามโครงการเขื่อนเซ

เปียน-เซน า้น้อย ซ่ึงเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลลาว รวมทัง้รัฐบาลเกาหลีและไทย ซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมบริษัทผู้พฒันา

โครงการและธนาคารที่ให้ทุนหลายแห่งของโครงการนี ้ยกตวัอย่างเช่น รายงานจากสื่อมวลชนของเกาหลียงัระบุว่า แม้ว่า

โครงการนีจ้ะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการพฒันาอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเกาหลี ซ่ึงมีข้อก าหนดให้ต้องปฏิบติั

ตามเงื่อนไขที่จ าเป็น รวมทัง้การให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณางบประมาณ และต้องมีการพิจารณาของ

คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย60 แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด ซ่ึง

เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างของโครงการนี ้ได้ท าการก ากับดูแลมากน้อยเพียงใด ในระหว่างการด าเนินงานด้าน EPC ของ

บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 

การที่เจ้าหน้าที่บริษัทและรัฐบาลไม่ด าเนินการช่วยเหลืออย่างทนัท่วงทีเม่ือเกิดภยัพิบติัขึน้ แม้จะมีข้อมลู

ล่วงหน้าก่อนการทรุดตวัของเขื่อน ท าให้เกิดการตัง้ค าถามต่อหน้าที่การก ากับดูแลและการปฏิบติัตามแผนของโครงการ 

แผนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมและการบรรเทาผลกระทบของโครงการ อยู่ใต้การด าเนินงานของ

บริษัทลาว คอนซลัติง้ กรุ๊ปให้กับบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ซ่ึงชีใ้ห้เห็นว่า พืน้ที่ด้านท้ายน า้ของโครงการนี ้

(เฉพาะพืน้ที่ในลาว ไม่รวมถึงกัมพูชา) ถือว่ามีความเสี่ยงต่อน า้ท่วม โดยเป็นผลกระทบจากโครงการ61 การประเมินผล

กระทบชีว่้า บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัดควรรับผิดชอบต่อการจดัท าและการดูแลระบบเตือนภยั พร้อมกับจัดท า

แผนรับมือส าหรับชุมชนที่ได้รับความเสียหาย แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่มีการจัดท าหรือด าเนินงานตามระบบดงักล่าวแต่

อย่างใด  

การก่อสร้างโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยยงัเดินหน้าต่อไป และยังคงมีการก่อสร้างเขื่อนอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง

ทัง้ด้านเหนือน า้และท้ายน า้ของเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย ผู้รอดชีวิตจากการทรุดตวัของเขื่อนและชุมชนที่อาศยัอยู่ด้านท้าย

น า้ของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้อื่น ๆ ยงัคงแสดงความกังวลอย่างจริงจัง และแสดงความหวาดกลวัด้านความปลอดภยั หลงั

เกิดเหตุภยัพิบติันีข้ึน้ ถือว่าความกังวลของพวกเขามีความชอบธรรมเป็นอย่างย่ิง เม่ือค านึงถึงการขาดการความรับผิดจาก

การทรุดตัวของเขื่อนครัง้นี ้

ภายหลงัเหตุภยัพิบติั สื่อรายงานว่า มีการบริจาคและสญัญาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ และเพื่อ

ตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรม อย่างไรก็ดี ในขณะที่ชาวบ้านที่ต้องอพยพได้รับประโยชน์จากสิ่งของบริจาคอยู่

บ้าง แต่เงินบริจาคหลายส่วนได้สญูหายไป หรือดูเหมือนจะตกไปอยู่ในมือของบุคคลอื่นซ่ึงไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการทรุด

ตวัของเขื่อน   

กองทพัและหน่วยงานของลาว มีอ านาจควบคุมและก ากับดูแลระดบัสงูต่อการท างานบรรเทาทุกข์ ทัง้ของ

หน่วยงานสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารพฒันาเอเชีย และหน่วยงานให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศอื่น ๆ จาก

การพิจารณาสภาพที่เป็นอยู่ของชุมชนผู้เสียหาย ดูเหมือนว่าไม่มีการปฏิบติัตามหลกัการส าคญัหลายประการของแนว

 
59 เพิ่งอ้าง  

60 เพิ่งอ้าง 

61 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด, บนัทึกข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม.  

http://www.pnpclaos.com/index.php/en/environmental-social/control-documents  

http://www.pnpclaos.com/index.php/en/environmental-social/control-documents


ปฏิบติัระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติในภารกิจบรรเทาทุกข์หลงัเหตุภยัพิบติั ซ่ึงมีเนือ้หาตามกรอบด้านสิทธิ และเป็น

หลกัการที่หน่วยงานสหประชาชาติต้องปฏิบติัตามในการด าเนินงานภายหลงัภยัพิบติั ทัง้นีร้วมถึงหลกัการว่าด้วยการน า

ข้าวของและทรัพย์สินกลบัคืนมา การวางแผนและการด าเนินงานตามโครงการที่อยู่อาศยั ที่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์การ

เข้าถึงได้ มีค่าใช้จ่ายเหมาะสม เหมาะแก่การอยู่อาศยั มีความมัน่คงในการครอบครอง เหมาะสมด้านวัฒนธรรม 

เหมาะสมกับสถานที่ และมีการเข้าถึงบริการที่จ าเป็น62 

 

6. ใครได้ก าไรจากเข่ือน? ธนาคารผู้ให้เงินกู้และนักลงทุน  

กลุ่มบริษัทที่สนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย จะได้รับผลก าไรโดยตรงจากโครงการนี ้ผ่านการ

ลงทุนในหุ้นของบริษัทและในฐานะเป็นบริษัทผู้รับเหมา นอกจากบริษัททัง้สี่แหง่ ยงัมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้รับผลก าไร

จากเขื่อนแห่งนี ้ 

 

ธนาคาร  

ธนาคารไทยทัง้สี่แห่งเป็นผู้ปล่อยกู้มากถึง  70% ของมลูค่าโครงการ ในวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ธนาคาร

ตดัสินใจปล่อยเงินกู้ระยะเวลา 20 ปี ประมาณ 714 ล้านเหรียญ63 โดยธนาคารจะได้รับดอกเบีย้จากเงินกู้จนกว่าจะมีการ

ช าระเงินต้นจนหมดในปี 2576 ธนาคารผู้ปล่อยกู้ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคาร

ธนชาต ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ซ่ึง

เป็นธนาคารให้เงินกู้เพื่อส่งออกของรัฐ64 บริษัทแม่ซ่ึงถือหุ้น 76.55% ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือ Mitsubishi UFJ 

Financial Group สถาบนัการเงินยกัษ์ใหญ่จากญี่ปุ่ น65 

 

 

รัฐบาลเกาหลี 

รัฐบาลเกาหลีมีส่วนสนับสนุนและได้รับผลก าไรผ่านหน่วยงานภายใต้การควบคุมของตน Economic 

Development Cooperation Fund (กองทุนเพื่อความร่วมมือด้านการพฒันาเศรษฐกิจ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

 
62 United Nations Interagency Standing Committee Secretariat, ‘IASC Operational Guidelines on Human 

Rights and Natural Disasters - Protecting Persons Affected by Natural Disasters’, มกราคม 2554  

63 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด, ‘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-xe-

namnoy-hydro-project-after-success-of-thb-22134-billion-project-finance-expecting-electricity-distribution-to-

thailand-in-2018  

64 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด, โครงสร้างทางธุรกิจ http://www.pnpclaos.com/index.php/en/about-

pnpc/business-structure  

65 Bloomberg terminal เข้าถึงเม่ือ พฤศจิกายน 2561 

http://www.ratch.co.th/en/news/company-news/318/ratch-starts-construction-of-xe-pian-xe-namnoy-hydro-project-after-success-of-thb-22134-billion-project-finance-expecting-electricity-distribution-to-thailand-in-2018
http://www.ratch.co.th/en/news/company-news/318/ratch-starts-construction-of-xe-pian-xe-namnoy-hydro-project-after-success-of-thb-22134-billion-project-finance-expecting-electricity-distribution-to-thailand-in-2018
http://www.ratch.co.th/en/news/company-news/318/ratch-starts-construction-of-xe-pian-xe-namnoy-hydro-project-after-success-of-thb-22134-billion-project-finance-expecting-electricity-distribution-to-thailand-in-2018
http://www.pnpclaos.com/index.php/en/about-pnpc/business-structure
http://www.pnpclaos.com/index.php/en/about-pnpc/business-structure


ปล่อยเงินกู้เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศจ านวน 80 ล้านเหรียญให้กับบริษัทรัฐวิสาหกิจจากลาว ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลุ่ม

บริษัทผู้พฒันาโครงการ ทัง้นีโ้ดยการเป็นผู้ถือหุ้นของโครงการเขื่อนนี6้6   

หน่วยงานที่มีความเช่ือมโยงหลายแห่งกับรัฐบาลเกาหลี ยงัเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทสองกลุ่มจาก

เกาหลี ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทผู้ก่อสร้างเขื่อน67 ได้แก่  

● Korean Development Bank ซ่ึงถือหุ้น 32.9% ในบริษัท Korean Electric Power Corporation ซ่ึงเป็นบริษัท

แม่ของบริษัทโคเรีย เวสเทิร์น อิเล็คทริค พาวเวอร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่สร้างเขื่อน 

● Ministry of Economy and Finance (กระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั) ซ่ึงถือหุ้น 18.2% ในบริษัท Korean 

Electric Power Corporation 

● National Pension Service กองทุนบ านาญที่เป็นของรัฐบาล ซ่ึงถือหุ้น 7.19% ของบริษัท Korean Electric 

Power Corporation และ 8.37% ของบริษัท SK Holdings และ 7.15% ของบริษัท SK Discovery ซ่ึงเป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่สดุของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด ที่เป็นบริษัทผู้พฒันาและสร้างเขื่อน

แห่งนี ้ 

นอกจากนัน้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า (เอ็กซิมแบงก์) ของรัฐบาลเกาหลี ยงัให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ

โครงสร้างการเงินของเขื่อน จากข้อมลูในบทความที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ให้เงินกู้แห่งหนึ่งของโครงการ และจาก

ส านักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนด้านกฎหมายของบริษัทแห่งนี ้ มีรายงานข่าวว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า (เอ็ก

ซิมแบงก์) ของเกาหลียงัมีส่วนร่วมในเงินกู้ของโครงการ ในส่วนที่เรียกว่าเป็น “take-out mechanism” ซ่ึงอนุญาตให้

ผู้พฒันาโครงการเขื่อนสามารถโอนเงินกู้บางส่วนของโครงการ เข้าสู่ความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการส่งออกและ

น าเข้า (เอ็กซิมแบงก์) ของเกาหลีได้ในภายหลงั (ยงัมีรายงานข่าวว่า ธนาคารพฒันาเอเชียเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินใน

เบือ้งต้นของโครงการ และเข้าร่วมใน take-out mechanism ด้วย ทัง้นีจ้ากแหล่งข้อมลูเดียวกัน อย่างไรก็ดี จากการ

สนทนากับผู้เขียนรายงานนี ้ธนาคารพฒันาเอเชียปฏิเสธว่า ไม่มีบทบาทเก่ียวข้องกับเขื่อนแห่งนี ้โดยไม่ได้ให้หลกัฐาน

สนับสนุนแต่อย่างใด โปรดดูข้อมลูในกล่องข้อความเพิ่มเติม)68 

 

รัฐบาลไทย 

รัฐบาลไทยยงัเป็นผู้สนับสนุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่ส าคญัจากโครงการนี ้โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและ

น าเข้า (เอ็กซิมแบงก์) ของรัฐบาลไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารที่ให้เงินกู้ดงัที่กล่าวถึงข้างต้น  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานผลิตไฟฟ้าของประเทศ ถือเป็นผู้ซือ้ไฟฟ้ารายใหญ่

สดุจากเขื่อนแห่งนี ้ท าให้มีบทบาทส าคญัในการท าให้โครงการนี ้“เหมาะสมที่จะได้รับเงินกู้” และสามารถเร่ิมต้นโครงการ

ได้ ในปี 2556 กฟผ.ลงนามในความตกลงซือ้ไฟฟ้า 90% จากเขื่อนแห่งนี6้9 กฟผ.ยงัเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สดุ โดยมีหุ้น 45% ใน

 
66 OECD, ‘OECD DAC PEER REVIEW 2017 Memorandum of Korea.’ http://www.oecd.org/dac/peer-

reviews/Memorandum-of-Korea-2017.pdf  

67 Bloomberg terminal, เข้าถึงเม่ือเมษายน 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 เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด, Project in Brief http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project/project-

in-brief  

http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Memorandum-of-Korea-2017.pdf
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Memorandum-of-Korea-2017.pdf
http://www.lw.com/thoughtLeadership/xe-pian-plants-a-milestone
http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project/project-in-brief
http://www.pnpclaos.com/index.php/en/project/project-in-brief


บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้สร้างเขื่อนและที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง ส านักงาน

ประกันสังคม ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ยงัเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อนัดบัสี่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โดยมีหุ้นอยู่ 3.27%   

 

บทบาทลับ ๆ ของธนาคารพัฒนาเอเชียกับเข่ือนเซเปียน-เซน า้น้อย  

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีบทบาทส าคญัอยู่เบือ้งหลงัการเร่ิมต้นของโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย ทัง้นีต้าม

ข้อมลูในเอกสารที่มีการเผยแพร่ทัว่ไปและเขียนโดยบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการให้ทุนโครงการนี ้ตามเอกสารดงักล่าว 

เอดีบีเป็นเหมือนที่ปรึกษาด้านการเงินในเบือ้งต้นของโครงการนี7้0 ความเช่ียวชาญของเอดีบียงัมีบทบาทส าคญัมากส าหรับ

กลุ่มบริษัทผู้สร้างและผู้ให้เงินกู้โครงการเขื่อนนี ้ซ่ึงต่างเป็นกลุ่มบริษัทที่ยงัไม่มีประสบการณ์ในการก าหนดโครงสร้างการ

ปล่อยกู้ที่ซบัซ้อนให้กับโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่ในลาว 

 

ดูเหมือนว่าเอดีบียงัมีส่วนสนับสนุนเงินกู้โครงการนี ้โดยผ่านกลไกที่เรียกว่า take-out mechanism ตามข้อมลูในเอกสาร

ดงักล่าว กลไกดงักล่าวท าให้บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด สามารถโยกย้ายเงินกู้บางส่วนของธนาคารไทย และ

โอนให้เป็นของเอดีบี (และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า (เอ็กซิมแบงก์) ของเกาหลี ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลไกนีเ้ช่นกัน) 

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัดสามารถท าเช่นนีไ้ด้ ในระยะเวลาสามปีหลงัการลงนามสญัญาเงินกู้ของโครงการ 

ด้วยความยินยอมจากธนาคารไทย71 แม้จะไม่มีการใช้ประโยชน์จากกลไก take-out mechanism แต่การสนับสนุนของเอดีบี

ต่อโครงการนีโ้ดยผ่านกลไกดงักล่าว มีแนวโน้มสร้างหลกัประกันท าให้โครงการเหมาะสมต่อการปล่อยกู้มากย่ิงขึน้  

 

บทบาทของเอดีบีในโครงการเขื่อนนี ้ได้รับการกล่าวถึงในบทความที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย หนึ่งใน

หน่วยงานที่ปล่อยกู้ให้กับเขื่อนแห่งนี ้และ Latham & Watkins ซ่ึงท างานให้กับส านักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนกฎหมาย

ของผู้ปล่อยกู้ เป็นบทความที่ตีพิมพ์เม่ือเดือนมีนาคม 2557 สี่เดือนหลงัมีการลงนามในสญัญาเงินกู้ของโครงการ ผู้เขียน

บทความมีส่วนเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเจรจา และการด าเนินงานตามสญัญาเงินกู้ แม้เราจะเสนอหลกัฐานนีใ้ห้โฆษก

ของเอดีบีดู แต่ทางเอดีบีก็ปฏิเสธในการตอบทางอีเมล์ โดยระบุว่าธนาคารไม่ได้มีส่วนให้ค าปรึกษากับโครงการนี ้และไม่ได้

เข้าร่วมในกลไก take-out mechanism แต่โฆษกยงัไม่ได้ตอบค าถามในบทความที่กล่าวถึงบทบาทของเอดีบี ทัง้ไม่ได้ให้

หลกัฐานว่าเอดีบีไม่มีส่วนเก่ียวข้องอย่างไร  

 

การสนับสนุนในทางอ้อมของเอดีบีต่อโครงการไฟฟ้าพลงัน า้เขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย เห็นได้ชดัเจนจากกรณีที่เอดีบีมีส่วน

สนับสนุนภาคไฟฟ้าพลงัน า้ในลาว โดยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพฒันาแบบพหุภาคีอื่น ๆ โดยเฉพาะธนาคารโลกและ 

International Finance Corporation ซ่ึงเป็นหน่วยงานให้เงินกู้ที่เป็นเอกชนภายใต้เอดีบี 

 

ภายหลงัการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางที่ประกาศเร่ิมต้นเม่ือปี 2529 โดยผ่านกลไกเศรษฐกิจใหม่ ลาวได้เร่ิมสนับสนุน

การลงทุนของภาคเอกชนอย่างกว้างขวางในเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของตน72 ในขณะนัน้มีการระบุว่า เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ

 
70 Thomson One project finance database, เข้าถึงเม่ือ 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 



ของประเทศ จะมีการเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน า้ โดยผ่านการสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่ในลุ่ม

น า้โขง ทัง้นีเ้พื่อส่งออกไฟฟ้าไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโครงการที่ได้รับความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสถาบนั

การเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลกและเอดีบี ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ขณะที่เร่ิมมีการพัฒนาโครงการเขื่อนเซ

เปียน-เซน า้น้อย ธนาคารทัง้สองแห่งมีส่วนในการวางแผนโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ และยงัสนับสนุนรัฐบาลลาวในการจดัท า

กลไกเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในไฟฟ้าพลงัน า้ รวมทัง้การปล่อยเงินกู้เพื่อก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและ

สาธารณูปการที่เก่ียวข้อง  

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการพฒันาระดบัพหุภาคีค่อย ๆ ลดบทบาทจากการเป็นผู้ปล่อยเงินกู้โดยตรงให้กับ

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่ในภูมิภาค เนื่องจากกลวัว่าจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของตน พวกเขาจึงหาทางสนับสนุน

ในทางอ้อม ทัง้นีร้วมถึงการจัดท าแผนการให้ทุนและการก่อสร้างโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า เพื่อช่วยให้มีการค้าพลงังานข้าม

พรมแดนในระดบัภูมิภาค ทัง้นีย้งัรวมถึงการค า้ประกันเงินกู้เชิงพาณิชย์ให้กับโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ด้วย73  

 

เอดีบียงัคงสนับสนุนการก่อสร้างโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและสาธารณูปการ เพื่อสนับสนุนการค้าพลงังานระดบัภูมิภาค ส่วน

ใหญ่เป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดใหญ่ เป็นการด าเนินงานผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่ม

น า้โขง74 International Finance Corporation ยงัมีจุดยืนในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมลูเพื่อสนับสนุนการจดัท าโครงการที่เรียกว่า 

“ไฟฟ้าพลงัน า้ที่ยัง่ยืน” ในภูมิภาค International Finance Corporation เป็นแกนน าในการวิเคราะห์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเก่ียวกับภาคไฟฟ้าพลงัน า้ในลาว และสนับสนุนการจดัท าหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนด้านไฟฟ้าพลงัน า้ และการจ าแนก

พืน้ที่ที่เหมาะสมส าหรับโครงการ75 ความช่วยเหลือในทางอ้อมต่อการพัฒนาภาคไฟฟ้าพลงัน า้และโครงการเขื่อนบางแห่ง 

ท าให้เกิดค าถามต่อการปฏิบติัตามนโยบายที่สร้างหลกัประกันของธนาคาร เก่ียวกับโครงการซ่ึงให้ประโยชน์กับผู้ที่เก่ียวข้อง  

 

 

7. ผู้รอดชีวิตมีส่วนได้รับผลประโยชน์: การท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายมูลค่า 50 ล้าน

เหรียญของเข่ือน 

 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276055-en   

73 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศหรือหน่วยงานปล่อยเงินกู้เพื่อการส่งออก (Export Credit Agencies -ECAs) สามารถ

ค า้ประกันเงินกู้ได้ ท าให้มีการเฉลี่ยความเสี่ยงทางการเมือง (เช่น กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และ

นโยบายซ่ึงส่งผลกระทบต่อพิกัดอตัราภาษีและศุลกากร สิทธิในทรัพย์สิน เหตุสดุวิสัย หรือพนัธกรณีเก่ียวกับความเป็นเอก

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/re-

assessing_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+factsheet-

Eng.pdf?MOD=AJPERES   

http://dx.doi.org/10.1787/9789264276055-en
http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/re-assessing_gms_investments_2.pdf
http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/re-assessing_gms_investments_2.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c317b7804360fecfb762b7d3e9bda932/Lao+Hydropower+factsheet-Eng.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c317b7804360fecfb762b7d3e9bda932/Lao+Hydropower+factsheet-Eng.pdf?MOD=AJPERES


การท าประกันภัยเป็นเงื่อนไขส าคญัในการจดัท าโครงการสาธารณูปการขนาดใหญ่ และมีความเสี่ยงแบบเขื่อน

เซเปียน-เซน า้น้อย โดยโครงการนีไ้ด้ท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายมูลค่าประมาณ 50 ล้าน

เหรียญ ส่งผลให้ผู้เสียหายในลาวและกัมพูชา อาจสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้กับตนได้ 

อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการท าประกันภัยเช่นนีอ้ยู่ และมักไม่ทราบว่ามีสิทธิที่จะขอค่าสินไหม

ทดแทน เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ  

บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภยัของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบการจดั

องค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของการท าประกันภยัของโครงการนี ้รวมทัง้การท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดตาม

กฎหมาย การท าประกันภยัเก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมายมลูค่า 50 ล้านเหรียญในโครงการนี ้แบ่งออกเป็นสอง

กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์มลูค่า 10 ล้านเหรียญซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการท าประกันภัยระหว่างการก่อสร้างโดยบริษัท เอส

เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ที่เป็นผู้รับเหมาด้าน EPC  ของโครงการ และ 40 ล้านเหรียญ ซ่ึงเป็นกรมธรรม์

คุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (excess of loss liability) ของบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน

ที่จดัท าโครงการเขื่อน 

บริษัทประกันภยัสามแห่งเป็นผู้ค า้ประกันค่าเสียหาย 50 ล้านเหรียญ ในส่วนของประกันภยัเก่ียวกับความรับผิด

ตามกฎหมายทัง้สองกรมธรรม์ ในขณะที่ AIG จากสหรัฐฯ เป็นผู้ค า้ประกันส่วนใหญ่ของการท าประกันภยัเพื่อคุ้มครอง

ความรับผิดตามกฎหมาย Korean Re และ Samsung Fire & Marine สองบริษัทประกันภยัจากเกาหลี เป็นผู้ค า้ประกัน

วงเงินประกันภยัในส่วนที่เหลือ บริษัทเกาหลีทัง้สองแห่งยงัได้ไปท าประกันภยัอีกทอดหนึ่ง (reinsure) กับ Asia Capital 

Re ซ่ึงเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ด้วย 

 

Inclusive Development International ได้ทราบข้อมลูเก่ียวกับกรมธรรม์เหล่านี ้จากแหล่งข้อมลูที่ปิดเป็น

ความลบั ทางบริษัทประกันภยัไม่ได้ตอบค าถามของเราเพื่อยืนยนัความถูกต้องของข้อมลูดงักล่าว  

● การคุ้มครองความเสียหายจากการก่อสร้าง: ในฐานะเป็นผู้รับเหมาด้าน EPC ของโครงการ บริษัท เอสเค 

เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีการท าประกันภยัเพื่อคุ้มครองความเสียหาย

จากการก่อสร้างเขื่อน โดยกรมธรรม์ดงักล่าวจะเน้นที่ความเสียหายต่อโครงสร้างของเขื่อนเป็นหลกั แต่ยงั

ครอบคลมุความรับผิดอีก 10 ล้านเหรียญ โดย AIG เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย 25% ของกรมธรรม์นี ้หรือคิด

เป็นความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 2.5 ล้านเหรียญ76 บริษัท Korean Re และ Samsung Fire & Marine เป็น

 
76 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 สมัภาษณ์แหล่งข้อมลูที่ปิดลบัในอุตสาหกรรมประกันภยั ซ่ึงมีข้อมลูเก่ียวกับการ

ทรุดตวัของเขื่อน ในวนัที่ 9 พฤศจิกายน และ 4 ธันวาคม 2561 และรายงานกลางปี 2561 ของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด  

http://www.insuranceinsider.com/articles/121047/singapore-market-on-risk-for-laos-dam-disaster


ผู้รับผิดชอบความเสียหายส่วนที่เหลือ 75% ของกรมธรรม์คุ้มครองการก่อสร้าง และความเสียหายในส่วนที่

เก่ียวข้องอื่น ๆ โดยทางบริษัท Asia Capital Re เป็นผู้รับท าประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภยัจากเกาหลีทัง้สอง

แห่ง77  

● การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน: หากมีความรับผิดส่วนเกินกว่า 10 ล้านเหรียญเนื่องจากการก่อสร้าง    

จะตกเป็นภาระของกรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายส่วนเกินมลูค่า 40 ล้านเหรียญ คาดว่าบริษัทประกันภยัท่ี

คุ้มครองความเสียหายจากการก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินเช่นกัน 

โดย AIG รับผิดชอบความเสียหาย 59.5% ของกรมธรรม์นี ้Samsung Fire & Marine รับผิดชอบ 30% และ 

Korean Re รับผิดชอบ 10% เช่นเดียวกับกรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายจากการก่อสร้าง บริษัทเกาหลีทัง้สอง

แห่งยงัได้น าความเสียหายส่วนนีไ้ปท าประกันภยัอีกทอดหนึ่งกับบริษัท Asia Capital Re78 

 

 

  

 
77 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 สมัภาษณ์แหล่งข้อมลูที่ปิดลบัในอุตสาหกรรมประกันภยั ซ่ึงมีข้อมลูเก่ียวกับการ

ทรุดตวัของเขื่อน  

78 เพิ่งอ้าง  

 

http://www.insuranceinsider.com/articles/121047/singapore-market-on-risk-for-laos-dam-disaster


บทที่ 8: ใครเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน? 

เหย่ือของการทรุดตวัของเขื่อนต้องทนทุกข์ทรมาน และยงัต้องถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการพร้อม ๆ กัน 

ภยัพิบติัและการปฏิบติัต่อผู้เสียหายในภายหลงั ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ 

รวมทัง้ด้านอาหารและที่อยู่อาศยั เป็นต้น79 สิทธิความเป็นส่วนตัว80 สิทธิที่จะมีอิสรภาพในการเดินทาง และเสรีภาพในการ

เลือกถ่ินฐานของตนเอง81 สิทธิในการเข้าถึงสขุภาพที่ดีทัง้ทางกายและใจ82 และสิทธิที่จะมีชีวิตรอด83  

สิทธิมนุษยชนเหล่านีต่้างได้รับการรับรองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(ICCPR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) และอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(CRC) 

ทัง้รัฐบาลลาวและกัมพูชาต่างให้สตัยาบนัรับรองกติกา ICCPR, ICESCR และอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก84  

รัฐบาลเหล่านีจึ้งมีพนัธกรณีส าคญัที่จะต้องเคารพ คุ้มครอง และปฏิบติัให้เป็นผล ซ่ึงสิทธิมนุษยชนที่รับรองในกติกาเหล่านี ้

ในส่วนที่เก่ียวกับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย พนัธกรณีดงักล่าวก าหนดให้รัฐบาลลาวและ

กัมพูชาต้องประกันไม่ให้มีความเสื่อมถอยต่อการเข้าถึงสิทธิมนุษยชน ทัง้โดยเป็นผลมาจากการกระท าหรือการไม่กระท าก็

ดี หรือเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบุคคลที่สาม รวมทัง้หน่วยงานธุรกิจ 

รัฐบาลลาวและกัมพูชายงัมีพนัธกรณีหลกั ที่จะต้องประกันการเข้าถึงการเยียวยา เม่ือเกิดการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนขึน้ในดินแดนและเขตอ านาจศาลของตน ส่วนหนึ่งของหน้าที่ดงักล่าวคือ การป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบติัมิชอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการท าธุรกิจ โดยรัฐต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อสอบสวน ลงโทษ และเยียวยาการ

ปฏิบติัมิชอบนัน้85 รัฐบาลลาวและกัมพูชาจึงมีพนัธกรณีตามกฎหมาย ที่จะต้องประกันให้ผู้ตกเป็นเหย่ือของการทรุดตวั

ของเขื่อน สามารถเข้าถึงการเยียวยา86 และต้องด าเนินการให้บุคคลและบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบ ต้องรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึน้  

 
79 ที่ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม, 16 

ธันวาคม 2509, United Nations, Treaty Series, vol. 993, น. 3 (ICSECR) ข้อ 11(1); และที่ประชุมสมชัชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ, อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, 20 พฤศจิกายน 2532, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, น. 3 

(CRC), ข้อ 27 

80 ที่ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, 16 ธันวาคม 

2509, United Nations, Treaty Series, vol. 999, น. 171 (ICCPR), ข้อ. 17 

81 ICCPR, ข้อ 12 

82 ICESCR, ข้อ 12  

83 ICCPR, ข้อ 6; คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ความเห็นทัว่ไปที่ 36 (2561) ว่าด้วยข้อ 6 ของกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเก่ียวกับสิทธิที่จะมีชีวิตรอด, ย่อหน้า 62; CRC, ข้อ 6 

84 ลาวให้สตัยาบนัรับรองกติกา ICCPR ในปี 2552 และ ICESCR ในปี 2550 และให้ภาคยานุวติัต่ออนุสญัญาว่าด้วยสิทธิ

เด็กในปี 2534 กัมพูชาให้สตัยาบนัรับรองสนธิสญัญาทัง้สามฉบบัในปี 2535 

85 ส านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ค าถามทัว่ไปเก่ียวกับหลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่า

ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน Q.5 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง (2557)  

86 John Ruggie, รายงานของผู้แทนพิเศษเลขาธิการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและบรรษัท

ข้ามชาติและหน่วยงานธุรกิจอื่น 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, ย่อหน้า 25 



เราเน้นพนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลลาว เนื่องจากยงัมีบทบาทในฐานะผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนเซ

เปียน-เซน า้น้อย โดยผ่านบริษัทรัฐวิสาหกิจ (Lao Holding State Enterprise) ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลลาว

ทัง้หมด หลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนระบุว่า “รัฐควรด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานธุรกิจ ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่ใต้การควบคุมของรัฐ (…) 

รวมทัง้ก าหนดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน”87 

นอกจากไม่ป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากผู้พฒันาโครงการเขื่อนแล้ว รัฐบาลลาวยงัมีส่วน

รับผิดชอบโดยตรงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายครัง้ที่เกิดขึน้ในที่พกัพิงชัว่คราว และรัฐบาลมีพนัธกรณีต้องยุติการ

ละเมิดเหล่านี ้และให้การเยียวยาโดยพลนั การละเมิดดงักล่าวรวมถึงเงื่อนไขที่น าไปสู่การขาดความมัน่คงด้านอาหาร การ

ไม่สามารถเข้าถึงน า้และปัจจยัพืน้ฐานอื่น ๆ อย่างเพียงพอ และข้อก าหนดทางกฎหมาย ซ่ึงบงัคบัให้ผู้ได้รับผลกระทบต้อง

อยู่ในที่พกัพิงชัว่คราวต่อไป จนกว่าการสร้างบ้านในที่ดินจดัสรรใหม่จะแล้วเสร็จ  

รัฐบาลเกาหลีและไทยยงัให้ภาคยานุวติัต่อกติกา ICCPR, ICESCR และอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก88 แม้ว่าการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กล่าวถึงในรายงานนี ้จะเกิดขึน้นอกดินแดนของตน แต่กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดให้รัฐมี

พนัธกรณีระหว่างประเทศ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในหลายกรณีที่เกิดขึน้นอกดินแดน89 หน่วยงานตามสนธิสญัญาแห่ง

สหประชาชาติ ยงัได้ยืนยันว่า รัฐมีพนัธกรณีต้องป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงครอบคลมุถึง

หน้าที่การก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานธุรกิจในต่างประเทศ หากหน่วยงานเหล่านัน้จดทะเบียนในดินแดนของ

ตน90 หลกัการดงักล่าวเป็นที่ยอมรับในหลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน91  

 

 
87 หลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลกัการ 11. John Ruggie, ‘รายงานของผู้แทนพิเศษ

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ’ 

A/HRC/8/5, เห็นชอบโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มติข้อที่ 17/4 วนัที่ 16 มิถุนายน 2554 และโปรดดู 

รายงานของคณะท างานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เก่ียวกับหลกัการ 4 ของหลกัการชีน้ า 

(พนัธกรณีของรัฐที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ), A/HRC/32/45 

88 เกาหลีใต้ให้ภาคยานุวัติต่อกติกา ICCPR และ ICESCR ในปี 2533 และให้สตัยาบนัรับรองอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กใน

ปี 2534 ประเทศไทยให้ภาคยานุวติัต่อกติกา ICCPR ในปี 2539, ICESCR ในปี 2542 และอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กปี 

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 ย่อหน้า 20, 21; CERD/C/CAN/CO/19-20 ย่อหน้า 14; 

CERD/C/CAN/CO/18 ย่อหน้า 17; CERD/C/AUS/CO/15-17 ย่อหน้า 13; E/C.12/AUT/CO/4, ย่อหน้า 12 

91 หลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลกัการ 1. หน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

จากการถูกปฏิบติัมิชอบโดยภาคธุรกิจ รัฐต้องด าเนินการที่เหมาะสม “เพื่อป้องกัน สืบสวน ลงโทษ และแก้ไขการปฏิบติัมิ

ชอบเหล่านัน้ผ่านทางนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ  ” ซ่ึงหมายถึงว่า รัฐต้อง 

“แสดงความคาดหวงัที่ชดัเจนให้ผู้ประกอบการธุรกิจทัง้หมดที่ตัง้อยู่ในดินแดน และ/หรือเขตอ านาจของตน เคารพสิทธิ

มนุษยชนในทุกกระบวนการประกอบธุรกิจของตน” 



รัฐบาลไทยประกาศรับรองพนัธกรณีของตน ที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากธุรกิจ 

กรณีซ่ึงเป็นการด าเนินงานในต่างประเทศของบริษัทของไทย ในมติคณะรัฐมนตรีสองครัง้เม่ือปี 2559 และ 2560 รวมทัง้

มติคณะรัฐมนตรีในปี 2561 รัฐบาลไทยสัง่การให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทัง้ 55 แห่ง ต้องแสดงความเป็นผู้น าในการปฏิบติั

ตามหลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน92 ร่างแผนปฏิบติัการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชนของไทย ก าหนดให้ “การลงทุนข้ามพรมแดนและหน่วยงานข้ามชาติ” เป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนสี่ข้อ93 

ผู้พฒันาโครงการเขื่อนและนักลงทุนในโครงการนี ้จดทะเบียนในเกาหลีและไทย จึงอยู่ใต้เขตอ านาจศาลของ

รัฐบาลทัง้สอง รัฐบาลจึงมีหน้าที่ต้องก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทเหล่านีใ้นลาวและที่อ่ืน ๆ ทัง้นีเ้พื่อหาทางป้องกัน

และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทเหล่านัน้  

ผู้พัฒนาโครงการเข่ือน มีความรับผิดชอบต้องเคารพสิทธิมนุษยชน หลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเน้นย า้ว่า แม้รัฐจะมีพนัธกรณีหลกัตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้เป็นการ

ปัดความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานธุรกิจ94 โดยตามความรับผิดชอบเช่นนี ้หน่วยงานธุรกิจต้องหลีกเลี่ยง

ไม่ให้เกิด หรือไม่สนับสนุนให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนร้ายแรง อนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของตน และให้

แก้ไขผลกระทบเหล่านีห้ากเกิดขึน้มา95  

บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด เป็นผู้รับเหมางานด้าน EPC ของโครงการ หมายถึง

มีหน้าที่หลกัในการออกแบบและก่อสร้างเขื่อน หากรายงานที่ระบุว่ามีข้อบกพร่องในการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการ

ตดัสินใจลดต้นทุนเป็นเร่ืองจริง บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัดย่อมเป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ

ร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน และต้องมีความรับผิดชอบโดยพลนัที่จะแก้ปัญหาดงักล่าว ความรับผิดชอบของบริษัท เอสเค 

เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัดยงัเห็นได้ชัดเจนขึน้ เม่ือพิจารณาว่าบริษัทนีเ้ป็นผู้ถือหุ้น 26% ในบริษัท ไฟฟ้า เซ

เปียน-เซน า้น้อย จ ากัด โดยเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนกับโครงการนีอ้ย่างส าคญั  

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 25% ในบริษัทร่วมทุน และเป็นที่ปรึกษาด้านก่อสร้าง

ของโครงการ โดยมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน EPC ของบริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 

ด้วยเหตุดงักล่าว ทางบริษัทจึงต้องรับผิดชอบสอบสวน และก ากับดูแลองค์ประกอบส าคญัของโครงการนี ้รวมทัง้ปัญหา

ด้านความปลอดภยัที่เกิดขึน้เพราะที่ตัง้ของโครงการเขื่อน และข้อบกพร่องของการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทางหน่วยงานมี

ความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน โดยจะต้องประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และประกันว่าจะมี

การป้องกันและบรรเทาผลกระทบร้ายแรงเช่นนี ้การที่หน่วยงานไม่สามารถจ าแนกและบรรเทาความเสี่ยงนีไ้ด้ แม้จะอยู่ใน

สถานะที่สามารถท าได้ ย่อมหมายถึงว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัดรวมทัง้บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ จ ากัด เป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และเป็นสาเหตุส าคญัให้เกิดผลกระทบดงักล่าว  

 
92 ส านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), คณะท างานว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

(2561). ‘แถลงการณ์หลงัสิน้สดุการเข้าเยือนประเทศไทยของคณะท างานว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน’ OHCHR จาก 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=   

93 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่างสดุท้ายของแผนปฏิบติัการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

มีนาคม 2562 http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_11/NAP-14-02-62_Online.pdf   

94 หลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลกัการ 11 

95 เพิ่งอ้าง หลกัการ 13 ทัง้นีเ้พื่อจ าแนก ป้องกัน บรรเทา และรับผิดชอบต่อการเยียวยาผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิ

มนุษยชน หน่วยงานธุรกิจจึงควรจัดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน: หลกัการ 17  

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_11/NAP-14-02-62_Online.pdf


บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น อิเล็คทริค พาวเวอร์ ซ่ึงเป็นผู้รับเหมาด้านการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโครงการ 

จะเป็นผู้เดินเคร่ืองเขื่อนเม่ือเขื่อนเร่ิมใช้งานได้ ทางบริษัทจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ อนัน าไปสู่

ผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทร่วมทุน และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ทางบริษัทจึงมีความรับผิดชอบต้องจดัให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนของ

โครงการ ก่อนจะตดัสินใจร่วมลงทุน และต้องให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง96 เม่ือไม่มีการท าเช่นนัน้ และเม่ือไม่มีการ

ผลกัดนัให้แนวปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัและป้องกันปัญหาสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของบริษัทร่วมทุนใน

โครงการนี ้ซ่ึงที่ผ่านมายงัไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ย่อมท าให้บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น อิเล็คทริค พาวเวอร์มีส่วนเก่ียวข้อง

กับผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจ และน่าจะมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหานี ้และมี

ส่วนในการท าให้เกิดผลกระทบร้ายแรง บริษัทรัฐวิสาหกิจของลาวซ่ึงถือหุ้น 24% และเป็นผู้ก ากับดูแลการบริหารงาน

เขื่อน ย่อมมีความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนัน้ ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทัง้บริษัทโคเรีย เวสเทิร์น พาวเวอร์ 

จ ากัด และบริษัทรัฐวิสาหกิจของลาว ควรจะต้องยึดมัน่ปฏิบติัตามมาตรฐานสงูสดุของการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

รวมทัง้การจัดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน97 

ธนาคารซ่ึงปล่อยกู้ให้โครงการ และบริษัทประกันภยัซ่ึงให้ความคุ้มครอง มีส่วนโดยตรงต่อการพฒันาโครงการ

เขื่อน ธนาคารไทยทัง้สี่แห่ง ทัง้ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เป็นผู้ให้ทุน 70% ของต้นทุนการก่อสร้าง บริษัท เอออน 

(ประเทศไทย) จ ากัด, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine และ Asia Capital Re ต่างให้ค าปรึกษาหรือรับท า

ประกันภยั เพื่อคุ้มครองความเสียหายให้กับผู้พฒันาโครงการ ซ่ึงเป็นเงื่อนไขส าคญัที่ท าให้โครงการเดินหน้าไปได้ หาก

ธนาคารและบริษัทประกันภยัเหล่านี ้ไม่ยืนยนัให้ต้องจัดท าเป็นเงื่อนไข เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิ

มนุษยชน รวมทัง้ก าหนดให้มีมาตรการด้านความปลอดภยัของเขื่อน และให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางกฎหมาย

ร่วมกันกับผู้พฒันาโครงการ ย่อมถือได้ว่าบริษัทเหล่านีมี้ส่วนสนับสนุนให้เกิดผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็น

ผลโดยตรงมาจากโครงการที่มีความเสี่ยงสงู บริษัทประกันภยัน่าจะมีส่วนรับผิดชอบสงูกว่า เนื่องจากมีหน้าที่ประเมิน

ความเสี่ยง ทัง้ความเสี่ยงที่มีต่อชีวิตมนุษย์และทรัพย์สิน บริษัทประกันภยัจึงมีความรับผิดชอบต้องขยายการประเมิน ให้

ครอบคลมุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน    

หากธนาคารและบริษัทประกันภยั ประกันให้มีเงื่อนไขที่เข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางกฎหมาย เพื่อ

ป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และเม่ือทางผู้พฒันาโครงการได้ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี ้อาจถือว่าธนาคารและบริษัท

ประกันภยัไม่มีส่วนท าให้เกิดผลกระทบดงักล่าว แต่แม้จะเป็นเช่นนัน้ บริษัทเหล่านีก็้ยังคงมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับ

ผลกระทบที่เกิดขึน้ เนื่องจากความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจที่มีกับโครงการ โดยเฉพาะการให้ทุนสนับสนุนและการคุ้มครองความ

เสียหายของสินค้าและบริการ ที่จัดท าโดยผู้พฒันาโครงการ 98  

 

ใครเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการประกันการเข้าถึงการเยียวยา? 

 หลกัการพืน้ฐานตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่า ผู้เสียหายต้องสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่

เป็นผลเม่ือถูกละเมิดสิทธิ พนัธกรณีของรัฐในการป้องกันการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนภายในดินแดนและเขต

 
96 เพิ่งอ้าง หลกัการ 17 

97 เพิ่งอ้าง หลกัการ 4 

98 หลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลกัการ 13 และอรรถาธิบาย 



อ านาจของตน ครอบคลมุหน้าที่ที่จะต้องประกันให้เกิดการเยียวยาที่เป็นผล อาจถือได้ว่ารัฐละเมิดพนัธกรณีเหล่านี ้หาก

ไม่ด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน สอบสวน และแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เป็นผลจากการด าเนินงานของ

หน่วยงานเอกชน กลไกศาลที่เป็นผลถือเป็นองค์ประกอบส าคญัที่ประกันการเข้าถึงการเยียวยา99  

พนัธกรณีของรัฐเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการเยียวยา ครอบคลมุถึงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อประกันว่า 

ศาลในประเทศมีอ านาจจดัการกับการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการท าธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงการด าเนินงาน

เพื่อขจดัอุปสรรคด้านกฎหมาย ด้านการปฏิบติัหรืออื่น ๆ ซ่ึงขดัขวางไม่ให้ผู้เสียหายสามารถย่ืนค าร้องต่อศาล และสามารถ

ใช้กลไกศาลในรัฐนัน้ กรณีที่เกิดการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนขึน้ในรัฐ ซ่ึงเป็นที่จดทะเบียนของหน่วยงานธุรกิจ

นัน้100 รัฐจึงควรก าหนดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ระบบศาลอย่างเป็นผล ควบคู่ไปกับระบบศาล โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบการเยียวยาของรัฐที่รอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน101    

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กระตุ้นให้รัฐประกันการเข้าถึงการเยียวยา ส าหรับบุคคลทุกคน

ที่ตกเป็นเหย่ือการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัทที่ด าเนินการในต่างประเทศ102 ในกรณีของผู้เสียหายจากการทรุดตวัของ

เขื่อน การเยียวยาดงักล่าวควรครอบคลมุการเข้าถึงระบบศาลในเกาหลีและไทย เพื่อให้มีการลงโทษผู้มีส่วนรับผิดชอบ 

เม่ือค านึงถึงการขาดระบบศาลที่เป็นอิสระและเป็นผลในลาวและกัมพูชา ดูเหมือนว่าศาลของเกาหลีและไทยจะมีบทบาท

ส าคญั เพื่อให้เกิดการเข้าถึงความยุติธรรม ส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน อนัเนื่องมาจาก

โครงการเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย   

หากหน่วยงานธุรกิจก่อให้เกิด หรือมีส่วนให้เกิดผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้เป็นผลมาจาก

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของตน ทางหน่วยงานก็ควรด าเนินการที่จ าเป็นทัง้ปวง เพื่อจดัการกับผลกระทบเหล่านี ้หาก

ผลกระทบร้ายแรงยงัเกิดขึน้ต่อไป บริษัทต้องยุติการด าเนินงานที่เป็นสาเหตุให้เกิดการละเมิดโดยทนัที หากการละเมิด

เกิดขึน้แล้ว ทางบริษัทต้องสนับสนุนหรือร่วมมือให้มีการเยียวยาผ่านกระบวนการตามกฎหมาย103 หากผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท โดยผ่านความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจ ทาง

บริษัทก็ควรหาทางป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ แม้ขณะที่ยงัไม่เกิดผลกระทบดงักล่าว104 

นอกจากการเข้าร่วมในกลไกเยียวยาของรัฐแล้ว ภาคธุรกิจควรก าหนดหรือเข้าร่วมในกลไกรับข้อร้องเรียนจาก

การด าเนินงานที่เป็นผล ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากการด าเนินงานทางธุรกิจของตน105 เพื่อให้เกิดกลไกรับข้อ

ร้องเรียนที่ไม่ผ่านศาลอย่างเป็นผล กลไกนัน้ต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่า

ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ ต้องชอบด้วยกฎหมาย เข้าถึงได้ พยากรณ์ได้ เท่าเทียม โปร่งใส และสอดคล้องกับ

 
99 เพิ่งอ้าง หลกัการ 26 และอรรถาธิบาย 

100 เพิ่งอ้าง 

101 เพิ่งอ้าง หลกัการ 27 

102 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้อสงัเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบบัที่ 6 ของเยอรมนี (ย่อหน้า 

16) รับรองโดยคณะกรรมการในสมยัประชุมที่ 106 (15 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555) UN Doc. CCPR/C/DEU/CO/6 

103 หลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลกัการ 22 และอรรถาธิบาย 

104 หลกัการชีน้ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, หลกัการ 19 และอรรถาธิบาย 

105 เพิ่งอ้าง หลกัการ 29 



หลกัการด้านสิทธิ106 กระบวนการเยียวยาต้องเกิดขึน้โดยผ่านการปรึกษาหารือกับบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ทัง้นี ้

เพื่อประกันให้เกิดการเยียวยาที่รอบด้านและชอบธรรมในความเห็นของพวกเขา  

บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้รับเหมาด้าน EPC ของโครงการ และ

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ก ากับดูแลด้านการก่อสร้าง มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ที่จะต้อง

จดัให้มีการเยียวยาความเสียหายและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึน้ กรณีที่รายงานว่ามีข้อบกพร่องด้านการ

ก่อสร้างและการขาดการก ากับดูแลอย่างจริงจงัเป็นข้อมลูที่ถูกต้อง  

 บริษัทซ่ึงให้เงินทุนสนับสนุนโครงการเขื่อน ต่างมีส่วนรับผิดชอบที่จะต้องจดัให้มีหรือร่วมมือในการเยียวยา

ผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงตนเองมีส่วนท าให้เกิดขึน้ ทัง้นีร้วมถึงผู้ลงทุนซ่ึงถือหุ้นในบริษัทไฟฟ้า เซเปียน-

เซน า้น้อย จ ากัด และนักลงทุนที่ปล่อยกู้  อย่างธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ของไทย ขึน้อยู่กับระดบัการตรวจสอบด้านสิทธิ

มนุษยชน และมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในข้อตกลงทางกฎหมาย บริษัทเหล่านีย่้อมมีความรับผิดชอบต่อการ

เยียวยาในสดัส่วนที่แตกต่างกัน แต่อย่างน้อย ทัง้บริษัทผู้ลงทุนและให้กู้ รวมทัง้ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้พฒันาโครงการทัง้สี่ 

ต้องใช้อ านาจต่อรองของตนให้มากสดุเพื่อกดดนัให้เกิดการเยียวยา  

ในท านองเดียวกัน บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากัด, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine และ 

Asia Capital Re ซ่ึงให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดของผู้พฒันาโครงการ ต้องรับผิดชอบและถือว่ามีโอกาสส าคญัที่จะ

สนับสนุนให้เกิดการเยียวยา โดยท างานร่วมกับบริษัทผู้ซือ้ประกันในการก าหนดให้มีกลไกการเรียกร้องค่าเสียหายที่เข้าถึง

ได้  

บทที่ 9 ข้อเสนอแนะ:  

ส าหรับรัฐบาล: 

• รัฐบาลลาวและกัมพูชาควรประกันว่า บุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของเขื่อน และถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ต้องสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่เป็นผล รวมทัง้กลไกรับข้อร้องเรียนทัง้ที่ผ่านระบบศาล

และ/หรืออื่น ๆ อย่างเหมาะสม  

• รัฐบาลลาวควรประกันโดยเร่งด่วนว่า สภาพการด ารงชีวิตในที่พกัพิงชัว่คราวจะได้รับการปรับปรุง ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานขัน้ต ่าด้านสิทธิมนุษยชน และชาวบ้านสามารถเดินทางกลบับ้านเกิดของตนเองได้ หากต้องการท า

เช่นนัน้ 

• รัฐบาลเกาหลีและไทยควรประกันว่าผู้เสียหาย สามารถเข้าถึงการเยียวยาที่เป็นผล รวมทัง้การชดเชย และ

ประกันให้เกิดความรับผิดของบุคคลและบรรษัทที่มีส่วนรับผิดชอบและจดทะเบียนภายใต้เขตอ านาจศาลของตน  

 

ส าหรับผู้ลงทุน: 

• บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ในฐานะผู้รับเหมาด้าน EPC  และบริษัทผลิต

ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด ควรจดัตัง้กองทุนและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ประชาชนผู้

ได้รับผลกระทบในลาวและกัมพูชา ได้รับค่าชดเชยที่เพียงพอ และได้รับการชดใช้ต่อความเสียหายและอนัตรายที่

เกิดขึน้ โดยค่าชดเชยเหล่านีต้้องครอบคลมุความสญูเสีย และอนัตรายทัง้ปวง อนัเป็นผลมาจากโครงการเขื่อนเซ

เปียน-เซน า้น้อย และรวมถึงกระบวนการฟืน้ฟูชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างเต็มที่  
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• บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัดบริษัทร่วมทุนที่จดัตัง้ขึน้เพื่อพฒันาโครงการนี ้และบรรดาเจ้าหนี ้

รวมถึงธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า

แห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ของไทย ควรสนับสนุนเงินกองทนุและการจดัท ากระบวนการเพื่อรับค าร้อง

ขอค่าชดเชย ควรระงบัการจ่ายเงินส่วนที่เหลือไว้ จนกว่าชุมชนที่ถูกอพยพและได้รับผลกระทบจากการทรุดตวั

ของเขื่อน และชุมชนซ่ึงอยู่ในที่พกัพิงชัว่คราวจะได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม และสามารถด ารงชีพอย่างมี

ศกัด์ิศรีและมัน่คง  

• บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากัด, AIG, Korean Re, Samsung Fire & Marine และ Asia Capital Re 

ควรร่วมมือกับบริษัทที่ซือ้ประกัน ซ่ึงเป็นผู้พฒันาโครงการเขื่อน ในการจดัท ากระบวนการเพื่อย่ืนค าร้องขอค่า

สินไหมทดแทนจากประกันภยั ทัง้นีโ้ดยการช่วยให้ผู้ ย่ืนค าร้องสามารถเข้าถึงเงินจ านวน 50 ล้านเหรียญ ซ่ึงเป็น

การท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย 

• ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทผู้พัฒนาโครงการเข่ือนเซเปียน-เซน า้น้อยทัง้สี่ ควรใช้อ านาจต่อรองของตน

กดดนัให้บริษัทต้องประกันให้เกิดการเยียวยาอย่างเป็นผล 

 

ส าหรับผู้พัฒนาโครงการ: 

• บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ควรระงบัการปล่อยน า้และการสร้างอ่างเก็บน า้ของเขื่อนไว้จนกว่า  

o ชาวบ้านที่ต้องอพยพเนื่องจากการทรุดตัวของเขื่อน ได้รับความช่วยเหลือจนสามารถปรับไถที่ดินของ

ตน และซ่อมแซมบ้านเรือน  หรือมีการสร้างบ้านใหม่และจดัสรรที่ดินให้ใหม่โดยมีมลูค่าเทียบเท่ากับ

ที่ดินที่สญูเสียไป 

o มีการจัดสรรที่ท ากินให้กับชาวบ้านซ่ึงอยู่ในที่พกัพิงชัว่คราว ใกล้กับโครงการสร้างอ่างเก็บน า้ รวมทัง้

การสร้างสาธารณูปการ ทัง้ที่อยู่อาศัย ป๊ัมน า้ ระบบสขุอนามัย บริการด้านสขุภาพและการศึกษา  

o ก าหนดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียนที่เป็นผล ทัง้นีเ้พื่อให้ชาวบ้านสามารถแสดงข้อกังวล และให้มีการ

แก้ไข โดยไม่ต้องหวาดกลวัว่าจะถูกตอบโต้ จัดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียนที่เป็นผล เป็นการด าเนินงาน

ของหน่วยงานอิสระ และมีการปรึกษาหารือกับองค์กรภาคประชาสงัคมที่เก่ียวข้องในประเทศ ซ่ึงเป็น

ที่ตัง้ของบริษัทผู้พฒันาโครงการเขื่อน  

• บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ควรเปิดเผยข้อมลูการไหลเวียนของเงินทุนที่เก่ียวข้องกับการชดเชย 

ค าร้องทุกข์ และการสัง่ให้จ่ายเงินเพื่อชดเชยที่เกิดขึน้ โดยต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมลูนีไ้ด้ โดยให้

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  

• บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย จ ากัด ควรเปิดเผยผลการประเมินโครงการต่อสาธารณะ โดยเป็นการ

ประเมินของหน่วยงานที่ปรึกษาอิสระ เพื่อประกันให้มีการด าเนินงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อเป็น

หลกัประกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทรุดตวัของเขื่อนอีกในอนาคต และประเมินการไหลของแม่น า้ด้านท้าย

น า้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันของการรักษาคุณภาพของระบบนิเวศในลุ่มน า้  

 

ส าหรับธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีอ่ืน ๆ: 

• ธนาคารพัฒนาเอเชียควรเปิดเผยข้อมลูทัง้หมด เก่ียวกับบทบาทของธนาคารที่มีต่อโครงการเขื่อนเซเปียน-เซ

น า้น้อย และควรใช้อ านาจต่อรองของตนเพื่อกดดนัให้บริษัทประกันให้เกิดการเยียวยาอย่างเต็มที่และเป็นผล  



• ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีอ่ืน ๆ ควรเปิดเผยข้อมลูทัง้หมด เก่ียวกับ

บทบาทของธนาคารในการส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ในอนาคตของลาว รวมทัง้การด าเนินงาน

ผ่านกลไกด้านการเงิน และการค า้ประกันเงินกู้ให้โครงการ  

• ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีอ่ืน ๆ ควรพิจารณาขึน้บญัชีด าบริษัท เอส

เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี และบริษัทโคเรีย เวสเทิร์น พาวเวอร์ จ ากัด 

จนกว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตวัของเขื่อน จะได้รับการจดัสรรบ้าน ที่ดิน และสาธารณูปการ ซ่ึง

ช่วยให้พวกเขาสามารถด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรี และสามารถเข้าถึงกลไกรับข้อร้องเรียนระหว่างการด าเนินงาน

ของโครงการได้  

 

“การทบทวนไฟฟ้าพลังน า้”: ข้อเสนอแนะจากรายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความ

ยากจนสุดโต่งและสิทธิมนุษยชนในการเดินทางไปเยือนลาว  

“รัฐบาลควรทบทวนสถานการณ์ของผู้เสียหายจากการทรุดตวัของเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อย รวมทัง้ผู้ที่ต้องอพยพและยงัอยู่

ในที่พกัพิงชัว่คราว และประสบความล่าช้าในการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินตามที่สญัญาไว้.... ชาวบ้านควรได้รับ

ค่าชดเชยโดยพลนัส าหรับการสญูเสียที่ท ากินและทรัพย์สิน แม้ว่ารัฐบาลระบุว่า มีเจตนาจะแจ้งให้ประชาชนทราบเก่ียวกับ

กรอบเวลาของการด าเนินงาน และสญัญาว่าจะปรึกษาหารืออย่างจริงจงักับพวกเขาเก่ียวกับการวางแผนใด ๆ แต่มี

รายงานว่า ชาวบ้านแทบไม่มีหรือไม่มีข้อมลูใด ๆ และไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับพวกเขาด้วย รัฐบาลจึงควรให้ความ

สนับสนุนด้านจิตวิทยาสงัคม โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิง”  

“ดงัที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้อย่างถูกต้อง ภายหลงัเกิดภยัพิบัติของเขื่อนเซเปียน-เซน า้น้อยในปี 2561 ว่าถึงเวลาที่ต้อง

ทบทวนภาคไฟฟ้าพลงัน า้ทัง้ประเทศ จึงเป็นเร่ืองน่ายินดีที่รัฐบาลประกาศจะเปิดการเจรจาเก่ียวกับอนาคตของไฟฟ้าพลงั

น า้ และบทบาทของสปป.ลาวในฐานะผู้ส่งออกไฟฟ้า อย่างไรก็ดี การสัง่ระงบัโครงการเขื่อนภายหลงัการทรุดตัวของเขื่อน

ยงัไม่ปรากฏภาพที่ชดัเจน และดูเหมือนจะไม่มีผลบงัคบัใช้กับโครงการเขื่อนอีกหลายเขื่อนท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้ว 

ขอบเขตการทบทวนที่เป็นอยู่จึงแคบเกินไป ธนาคารโลกก าลงัเป็นผู้น ากระบวนการเพื่อทบทวนเฉพาะความปลอดภยัของ

เขื่อน แทนที่จะพิจารณาถึงผลกระทบทัง้หมดของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน า้ที่มีอยู่แล้วและมีแผนจะก่อสร้าง การทบทวน

โครงการโดยแยกจากกันถือว่าไม่เพียงพอ  

....รัฐบาลควรจัดให้มีการทบทวนอย่างรอบด้านต่อบทบาทของตน และอนาคตของภาคไฟฟ้าพลงัน า้ โดยให้พิจารณาถึง

ผลกระทบในปัจจุบนัและในอนาคตของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลงัน า้ที่มีอยู่แล้วและมีแผนจะก่อสร้าง จะมีการอนุญาตให้ก่ี

โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และจะมีการปรับการก่อสร้างและการเดินเคร่ืองเขื่อนอย่างไร เม่ือพิจารณาถึงความ

เสี่ยงด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม”107 

 
107 Philip Alston, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความยากจนสดุโต่งและสิทธิมนุษยชน: การ

เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 24 พฤษภาคม 

2562, A/HRC/41/39/Add.2, ย่อหน้า 39-42 

 


