ตู้ปณ.275 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่ อง

ขอให้ ดาเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีโครงการสายส่งไฟฟ้าของกฟผ.จากการรับซื ้อไฟฟ้า
จากเขื่อนไซยะบุรี

เรี ยน นายแพทย์นิรันดร์ พิทกั ษ์ วชั ระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้ านสิทธิชมุ ชน
สิ่งที่ส่งมาด้ วย ๑. สาเนาหนังสือกระทรวงพลังงานที่ พน ๐๑๐๐/๔๙๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. สาเนาหนังสือสานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๓๑๑๔๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่กระทรวงพลังงานได้ ทาหนังสือถึงประธานคณะกรรมการกลัน่ กรองเรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔
(ฝ่ ายเศรษฐกิจ) เพื่อพิจารณาอนุมตั โิ ครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริ เวณจังหวัดเลย หนองบัวลาภูและขอนแก่น เพื่อ
รับซื ้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยะบุรี ระหว่าง สปป. ลาว และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวงเงิน
ลงทุนรวมเป็ นเงิน ๑๒,๐๖๐ ล้ านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยทังสองฉบั
้
บ
ปรากฏว่า ผู้ร้องซึ่งเป็ นประชาชนในพืน้ ที่ในจังหวัดดังกล่าวและใกล้ เคียง ไม่เคยได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ ไม่เคยมีการจัดประชุมารับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในพื ้นที่ มิได้ มีการชี ้แจงหรื อแจ้ งให้ ทราบถึง
แนวสายส่งที่จะกาลังพัฒนาโดยละเอียด ว่า จะพาดผ่านในพื ้นที่ไหนบ้ างตามแต่ละจังหวัด เพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่ผ้ ู
เป็ นเจ้ าของที่ดินได้ ตระหนัก และสอบถามเพิ่มเติมเพื่อแก้ ไขปั ญหาและคลายความกังวล ซึง่ ผู้ร้องทราบเพียงว่า สาย
ส่ง ที่ รั บ ไฟฟ้ าจากโครงการดังกล่าวเป็ นสายส่งขนาด ๕๐๐ เควี ซึ่งก็ มีความเป็ นกังวลถึงผลกระทบทางสุข ภาพ
เนื่องจากน่าจะมีความเสี่ยงส่งผลกระทบทางสุขภาพให้ กบั ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับสายส่งไฟฟ้าได้ ข้ อมูล
ดังกล่าวสร้ างความกังวลให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่เป็ นจานวนมาก

นอกจากนี ้ จากการกาหนดโครงการดังกล่าว ผู้ร้องและประชาชนในพื น้ ที่ กาลังเผชิ ญกับความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจที่จะต้ องสูญเสียที่ดินทากิน หรื อถูกรอนสิทธิ์ เพื่อให้ แนวสายส่งพาดผ่านในที่ดินทากินของตน หากจะขายก็
ไม่ได้ ราคา เอาไปจานองธนาคารก็ไม่รับเพราะเหตุว่าที่ดินมีสายส่งพาดผ่าน เมื่อประเมินราคาออกมาแล้ วก็ไม่ค้ มุ กับ
วงเงินขออนุมตั ิก้ ู
อีกทัง้ เท่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็ นแนวสายส่งที่จังหวัดน่านเพื่อรองรั บไฟฟ้าจากโครงการเหมืองหงสาที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ หรื อโครงการแนวสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ น ้าพอง ๒ – อุดรธานี ๓ ล้ วนแต่สร้ าง
ความแตกแยกของผู้คนในชุมชน ประชาชนไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่เพียงพอและถูกต้ อง และไม่ได้ รับโอกาสได้ เข้ าไป
มีสว่ นร่ วมอย่างแท้ จริ ง ซึง่ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยปรากฎว่า เมื่อชาวบ้ านคัดค้ าน ต่อต้ านโครงการแนวสายส่งใดๆ ก็ตาม รัฐ
จะดาเนิ นการชลอหรื อยกเลิกออกไปเพื่ อสร้ างความเข้ าใจร่ วมกับชุมชนชาวบ้ านอย่างแท้ จริ ง กลับ หาทางกดดัน
ประชาชนในพื ้นที่ทงทางด้
ั้
านกฎหมายและด้ านเศรษฐกิจด้ วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนยอมจานนอย่างไม่มีทางสู้
เพราะความไม่ร้ ู ในกฎหมาย และความยากจน
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงโครงการการดาเนินการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริ เวณจังหวัดเลย หนองบัวลาภูและ
ขอนแก่นนี ้ ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า กระทรววงพลังงาน และหน่วยงานกากับดูแลกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ อง รวมทังหน่
้ วยการ
การจัดหาและผลิตไฟฟ้านันเพิ
้ กเฉยและจงใจละเลยที่จะปฏิบตั ิตตามสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของประชาชนในการที่จะได้ เข้ า
ไปมีส่วนร่ วม รับทราบข้ อมูลและแสดงความคิดเห็น ตังแต่
้ แรกในโครงการดังกล่าวดังที่ได้ รับรองเอาไว้ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งประเทศไทย
ดังนัน้ ผู้ร้องในฐานะเครื อข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มนา้ โขง อันประกอบด้ วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอานาจเจริ ญ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึง่
อาจจะได้ รับผลกระทบจากโครงการสายส่งไฟฟ้าที่รับซื ้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี เห็นว่า การดาเนินการโครงการสาย
ส่งไฟฟ้าดังกล่าว เป็ นการดาเนินการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่อหลักกฎหมาย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องจึง
มาร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะที่เป็ นองค์การในการส่งเสริ มและป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน มีหน้ าที่ที่จะดาเนินการตรวจสอบในเรื่ องดังกล่าว ผู้ร้องขอให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ ตรวจสอบกรณี
ดังกล่าวด้ วยการตรวจสอบ เรี ยกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมดจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับโครงการดังกล่าว อัน
ได้ แ ก่ กระทรวงพลัง งาน กระทรวงการคลัง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านัก งบประมาณ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานตรวจเงินแผ่ นดิน รวมทัง้ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อให้ มีการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิชมุ ชน สิทธิมนุษยชน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม
ผู้ร้องหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะเป็ นองค์กรกลางที่จะให้ ความช่วยเหลือและเยียวยา
ประชาชนผู้ได้ รับความเสียหายหรื ออาจจะได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มนุษยชน สิทธิ ชุมชน ให้ สมกับ
เจตนารมณ์แห่งพรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ

(

นายอิทธิพล คาสุข

)

ตัวแทนเครื อข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุม่ น ้าโขง

ติดต่ อ
นายอิทธิพล คาสุข
โทรศัพท์: ๐๘๔๙๖๒๘๕๘๖ และ ๐๘๗๗๗๔๐๓๙๗
Email: paponbt@yahoo.co.th

