เครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าสาละวิน
10/1 หมูท่ ่ี 7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
เรือ่ ง

ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีโครงการเขือ่ นไฟฟ้าพลังนํ้าฮัตจี ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
แห่งประเทศไทย

เรียน นายแพทย์นิรนั ดร์ พิทกั ษ์วชั ระ (กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
เอกสารทีส่ ง่ มาด้วย
1. (สําเนา) หนังสือที่ สม 0003/69 วันที่ 28 เมษายน 2552 เรือ่ งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีโครงการเขือ่ นไฟฟ้าพลังนํ้าฮัตจี
2. รายงานความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทัง้ การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้าง
เขือ่ นฮัจจี ในแม่น้ําสาละวิน ประเทศสหภาพพม่า ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย โดย
ั้
คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทังการละเมิ
ดสิทธิ
้
ำ
มนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัจจี ในแม่น้ําสาละวิ
น ประเทศสหภาพพม่า ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
แห่งประเทศไทย, ตุลาคม 2552
3. (สําเนา) คําสัง่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2553 ตามหนังสือที่ นร 0110/168 วันที่ 11
มกราคม 2553
4. (สําเนา) แถลงการณ์การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัจจีในแม่น้ําสาละวิน
สหภาพพม่าของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), 7 กุมภาพันธ์ 2554
5. (สําเนา) แถลงการณ์ เครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าสาละวิน เรือ่ ง ความไม่ชอบธรรม ไม่
โปร่งใส ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม
โครงการไฟฟ้าพลังนํ้าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า, 18 ธันวาคม 2556
6. (สําเนา) จดหมายของเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าสาละวิน เรือ่ ง คัดค้านการศึกษา
โครงการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม โครงการไฟฟ้าพลังนํ้าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า โดย
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึง ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ด้วยเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าสาละวิน ร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรลุ่มนํ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึง่ ประกอบด้วย เครือข่ายชุมชนจํานวน 21 องค์กรเครือข่าย ของ 7 อําเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึง่ ดําเนินกิจกรรมในด้านการจัดการทรัพยากร ลุ่มนํ้า และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีเป้าหมายให้ชมุ ชนมีสทิ ธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ ได้ตดิ ตามสถานการณ์ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ทจ่ี ะส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ชุมชนและทรัพยากร
สิง่ แวดล้อม และปญั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลุ่มนํ้าสาละวิน

ั
สืบเนื่องจากการตรวจสอบปญหาการละเมิ
ดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรบั รองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นในแม่น้ําสาละวิน เมือ่ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ทัง้ นี้รายงานดังกล่าวมีเสนอให้
รัฐบาล เสนอ กฟผ. ระงับการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจีในแม่น้ําสาละวิน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(นายเสน่ห์ จามริก) ได้มหี นังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เพือ่ เสนอผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจีในแม่น้ําสาละวิน ให้รฐั บาลเสนอ กฟผ. ระงับ
การก่อสร้างเขือ่ นฮัตจีในแม่น้ําสาละวิน ทัง้ นี้ให้เริม่ ดําเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
(เอกสารแนบหมายเลข 1 )
ต่อมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมบี ญ
ั ชา ให้คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ มีรฐั มนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็ นประธาน พิจารณารายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจีในแม่น้ําสาละวิน เป็ นเรือ่ งด่วน และได้
แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทัง้ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัจจี ในแม่น้ําสาละวิน ประเทศสหภาพพม่า ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลฯ ได้ดาํ เนินการรวบรวม
ข้อมูลจากฝา่ ยต่าง ๆ และสรุปรายงานการตรวจสอบเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2553
โดยมีเนื้อหาโดยสรุปถึงผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน, ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม, ผลกระทบด้าน
สาธารณสุข, ผลกระทบต่อแนวเขตแดน, การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารแนบหมายเลข 2 )
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปญั หาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เห็นชอบให้มหี น่วยงานกลางเพือ่ ทําหน้าเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในทุก
ๆ ด้าน อย่างเป็ นกลางและตรงกับข้อเท็จจริง เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ งข้องได้มโี อกาสรับทราบข้อมูล และ
มอบหมายให้ กฟผ. รับไปดําเนินการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ตามรายงานความเห็นเกีย่ วกับ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ รวมทัง้ การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี โดยเฉพาะในประเด็น
การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ การจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้
คนในพืน้ ทีร่ บั ทราบข้อมูล และข้อเท็จจริงในทุก ๆ ประเด็น โดยให้ดาํ เนินการรับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียร่วมกับภาคประชาชน (เอกสารแนบหมายเลข 3 )
อย่างไรก็ตามจนถึงปจั จุบนั นี้ กฟผ. ยังไม่ได้ดาํ เนินการใด ๆ ได้แก่ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะในทุก ๆ ด้าน อย่างเป็ นกลางและตรงกับข้อเท็จจริง, การรับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ร่วมกับภาคประชาชน ซึง่ เครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าสาละวิน ได้ออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับ
กระบวนการจัดการประชุมและการไม่เปิ ดเผยข้อมูลของ กฟผ. เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 (เอกสารแนบ
หมายเลข 4 ) แต่ กฟผ. ได้ใช้วธิ วี ่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ทาํ การศึกษา
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติมและการประชาสัมพันธ์ โดยประชาชนในพืน้ ทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมใด ๆ ทัง้ สิน้ เช่น การสรุป
ประเด็นการศึกษาเพิม่ เติมหรือการวางกรอบการศึกษาเพิม่ เติมนัน้ ขาดองค์ประกอบของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เป็ น
ต้น ถือเป็ นการดําเนินการโดย กฟผ.และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงฝา่ ยเดียวเท่านัน้
ต่อมาเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าสาละวิน ได้ออกแถลงการณ์ต่อเนื่อง เรือ่ ง ความไม่ชอบธรรม
ไม่โปร่งใส ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม
โครงการไฟฟ้าพลังนํ้าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า เมือ่ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (เอกสารแนบ

