
เอกสาร 

สถานการณ์และความคืบหน้า กรณเีขื�อนเซเป�ยน เซน�าน้อย แตก ที�แขวงอัตตะป�อ สปป.ลาว  

โดย คณะทํางานติดตามความรบัผดิชอบการลงทนุข้ามพรมแดน (ETOs Watch)  

วันที� 23 ตุลาคม 2561 

 

 

1. ความเป�นมาของโครงการ  

โครงการเขื�อนไฟฟ�าเซเป�ยน –เซน�าน้อย  ตั�งอยูพ่ื�นที�ที�ราบสูงบอละเวน เมืองปากซอง แขวงจําปาสักและอัตตะ
ป�อ ของสปป.ลาว เป�นลักษณะโครงการแบบ BOT(Build-Opeate-Transfer) กําลังการผลิตติดตั�ง 410 เมกะวัตต์ พร้อม
เดินเครื�องเชิงพานิชย์(COD) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยขายไฟฟ�าให้การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหง่ประเทศไทย 354 เมกะ
วัต์ และขายให้กับบรษัิทผลิตไฟฟ�าลาวมหาชน(EDL) 40 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื�อขายไฟฟ�า ระยะเวลา 27 ป�
(2562-2589) เดิมมีแผนการก่อสรา่ง 94 เดือน โครงการนี�มีมูลค่าประมาณ 32,000 ล้านบาท  

ผู้พัฒนาโครงการประกอบด้วย บริษัทราชบุร ีโฮลดิ�ง จํากัด ถือหุ้น 25 เปอร์เซ็นต์(RATCH)บริษัท เอสเค เอ็นจิ
เนียริ�ง แอนด์ คอนสตรคัชั�น (SK E&C) ถือหุ้น 26 เปอร์เซ็นต์ บริษัท โคเรีย เวสเทิรน์ พาวเวอร์ (KWECO) ถือหุ้น 25 
เปอรเ์ซ็นต์ และบริษัท ลาวโฮลดิ�ง เสตรท เอ็นเตอร์ไพรส์ (LHSE) ถือหุ้น 24 เปอร์เซ็นต์   ใช้งบการลงทุน 700 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั หรอืราว 22,000 ล้านบาท โดยมีสถาบันการเงินไทย 4 แหง่ ให้เงินกู้ก่อสร้างโครงการในรูปแบบสินเชื�อ
รว่ม หรอื Syndication loan) ได้แก่  ธนาคารกรุงไทย   EXIM BANK  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต โดย
การพัฒนาโครงการใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นประมาณ 9,500 ล้านบาท ซึ�งเป�นสว่นทุนของบริษัทฯ ประมาณ 2,400 ล้าน
บาท จํานวนที�เหลือจะมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน สว่นการก่อสร้างโครงการมีบริษัท SK Engineering and 
Construction )เป�นผู้ดําเนินการ  

  โดยเมื�อวันที� 28 พฤศจิกายน 2556  บริษัท ไฟฟ�าเซเป�ยน เซน�าน้อย(PNPC) จํากัด    ได้ลงนามสัญญาเงินกู้1

มูลค่า 22,134 ล้านบาท (ประมาณ 714 ล้านเหรียญสหรัฐ) กับสถาบันการเงินไทย 4 แหง่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย และเมื�อวันที� 15 พฤศจิกายน 
2556 ได้ลงนามสัญญาจัดจ้างบรษัิท SK Engineering and Construction ดําเนินการก่อสร้างโครงการ และมีบริษัท 
ผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) จํากัด เป�นผู้ควบคุมการก่อสร้าง  บริษัท 

ลักษณะองค์ประกอบของเขื�อนเซเป�ยน เซน�าน้อย เป�นแบบผันน�าจากที�สูงลงสูที่�ต�า มีอ่างเก็บน�า 3 แหง่คือ อ่าง
เก็บน�าห้วยหมากจัน ขุดท่อผันน�าให้หลลงสูอ่่างเก็บน�าเขื�อนเซเป�ยน แล้วขุดท่อต่อ เพื�อผันน�าจากเขื�อนเซเป�ยน ให้ไหล
ลงสูเ่ขื�อนเซน�าน้อย แล้วเจาะอุโมงค์ผันน�าลงสูเ่รอืนจักรป�� นไฟฟ�า แขวงอัตตะป�อ และปล่อยน�าให้ไหลลงสูแ่มน่�าเซกอง  

1. อ่างห้วยหมากจั�น กว้าง 2.5 เมตร สูง 4.6 เมตร และยาว 30 เมตร พื�นที�เก็บน�า 81 ตารางกิโลเมตร 

2. เขื�อนเซเป�ยนสูง 84 เมตร ยาว 1,037 เมตร พื�นที�อ่าง 217 ตารางกิโลเมตร เก็บน�าได้ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร 

3. เขื�อนเซน�าน้อยสูง 73.7 เมตร ยาว 1,600 เมตร พื�นที�อ่าง 522 ตารางกิโลเมตร เก็บน�าได้ 1,043 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

1  :  h�ps://www.ryt9.com/s/iq10/1789676 



 

 

 

ภาพที� 1 ภาพรวมของเขื�อนเซเป�ยน -เซน�าน้อย  



 

ภาพที� 2 อ่างเก็บน�าห้วยหมากจัน  

 

ภาพ 3 เขื�อนเซเป�ยน  

 



 

ภาพ 3 เขื�อนเซน�าน้อย ป� 2018 (ที�มา  https://www.sportringside.com/contents/53994) 

 

โครงการนี�เป�นโครงการโรงไฟฟ�าแหง่ที� 3 ที�บริษัทราชบุรีโฮลดิ�งได้เข้าไปลงทุนในสปป.ลาว ก่อนหน้านั�นคือ 
โครงการเขื�อนน�างึม 2  แขวงเวียงจันทร์ ขนาดกําลังติดตั�ง 615 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ�าถ่านหินหงสา แขวงไซ
ยะบุร ีกําลังติดตั�ง 1878 เมกะวัตต์   

2. สรุปเหตกุารณ์เขื�อนยอ่ยเสรมิ D แตก S 

 เมื�อวันอาทิตย์ 22 ก.ค  2561 เวลา   21.00 น.บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรักชัน ได้ออกจดหมาย2

เตือนทางการลาวว่า พบสว่นบนของเขื�อนเสียหาย ทางการสั�งชาวบ้านใกล้เขื�อนเริ�มอพยพ ทีมวิศวกรเข้าซอ่มแซม 
พยายามป�องกันน�าล้นทะลักตลอด 24 ชั�วโมง แต่ในชว่งนั�น มีฝนตกหนักมากกว่าปกติถึง 3 เท่า  ประกอบกับถนนทางเข้า
หน้างานเสียหายหนัก การนําเครื�องมือหนักเข้าไปทําได้ล่าช้า 

 เมื�อวันที� 23 กรกฎาคม 2561 ในชว่งกลางคืน เขื�อนดินยอ่ยกั�นชอ่งเขาสว่น D (Saddle Dam D) ขนาดสันเชื�อนกว้าง 
8 เมตร ยาว 770 เมตร สูง 16 เมตร ซึ�งสร้างขึ�นเพื�อเสริมการกั�นน�ารอบอ่างเก็บน�าเขื�อนเซน�าน้อย เกิดทรุดตัวลง สง่ผลให้
สันเขื�อนดินยอ่ยเกิดรอยร้าว  

ขณะที�บรษัิท เอสเค เอ็นจิเนียริ�งแอนด์คอนสตรัคชั�นฯ ชี�แจงว่าได้แจ้งเตือนทางการทันที แต่วิทยุเอเชียเสรี (Radio 
Free Asia - RFA) ภาคภาษาลาว รายงานว่า เมื�อวันที� 23 ก.ค. บริษัท เซเป�ยน-เซน�าน้อย ได้แจ้งภาวะฉุกเฉินเตือนไปยัง
แขวงจําปาสักและแขวงอัตตะป�อ ว่า สันเขื�อน D กําลังอยูใ่นภาวะไมป่ลอดภัย อันเนื�องมาจากฝนตกลงมาอยา่งหนัก
ติดต่อกันในเขตการก่อสรา้ง น�าได้ท่วมล้นสันเขื�อน ถ้าหากสันเขื�อน D พังลงมา ปริมาณน�าจํานวนมากกว่า 5 ล้านตัน จะ
ไหลตามลําน�าเซเป�ยน จึงขอให้แจ้งประชาชนที�อยูเ่ลียบลําน�าดังกล่าวให้โยกย้ายออกไปเพื�อป�องกันความเสียหาย เจ้า
หน้าที�แก้ไขสภาวะฉุกเฉินน�าท่วมแขวงอัตตะป�อ กล่าวว่า ตามเหตุการณ์ได้รับแจ้งว่าเป�นการปล่อยน�าออกจากเขื�อนใน
เวลา 15.00 น. แต่เมื�อสังเกตพบว่าปริมาณน�าเกินขอบเขต และพบว่าเพียงแค่ไมถึ่ง 2 ชั�วโมงคือก่อนเวลา 17.00 น. 
ปรมิาณน�าจํานวนมากไหลลงจากทางใต้และไหลเข้าท่วมเมืองสะหนามไซอยา่งรวดเร็ว โดยประชาชนที�อาศัยอยูร่ิมลําน�า
เซเป�ยนซึ�งยังไมทั่นได้รบัการแจ้งเตือนใดๆ ต่างก็หนีน�าไมทั่น บางสว่นขึ�นไปอาศัยอยูต่ามหลังคาบ้านเรือน สัตว์เลี�ยง หม ู
หมา เป�ด ไก่ ไหลไปตามกระแสน�า  

2 h�ps://www.ma�chon.co.th/bullet-news-today/news_1059208 



ความเสียหายจากเหตุการณ์เขื�อนแตกคราวนี� ท่านทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของลาว แถลงเมื�อเย็นวันที� 25 ก.ค. 
ว่า พบผู้เสียชีวิตอยา่งน้อย 26 ราย จํานวนผู้สูญหาย 131 ราย ผู้ไร้ที�อยูอ่าศัยมากกว่า 3,060 คน จํานวน 587 ครอบครัว 
จาก 3 หมูบ้่านที�ได้รับผลกระทบ 

   
 ต่อมามีข้อมูลเพิ�มเติมระบุว่า มีผู้ได้รบัผลกระทบ 6631 คน ใน 6 หมูบ่้าน คือ บ้านหินลาด 123 ครอบครัว บ้านท่า

แสงจันทร ์97 ครอบครวั บ้านสะหมองใต้ 67 ครอบครัว บ้านท่าหิน 159 ครอบครัว บ้านใหม ่158 ครอบครัว และบ้า
นท่าแท 768 ครอบครวั  มีการจัดสรรพื�นที�ชั�วพักคราวให้ผู้ประสบภัยจํานวน 5 แหง่ ในตัวเมืองเมืองสนามไซย และพื�นที�3

ใกล้เคียง  โดยมีหนว่ยกู้ภัยจากประเทศไทยและนานาชาติ ได้เข้าไปชว่ยเหลือและสง่มอบเงิน สิ�งของเครื�องใช้ยังชีพแก่
ชาวบ้านผู้ประสบภัย 

 โดยนับตั�งแต่วันที� 24 กรกฎาคม -14 ตุลาคม 2561 รัฐบาลลาวได้รับเงินบริจาค  2,222 หนว่ยงาน ทั�งภายในและ
ต่างประเทศ แบง่การรบับริจาคผา่น  ผา่นกระทรวงแรงงาน สวัสดิการและสังคม โดยมียอดดังนี� (1) เงินกีบจํานวน 2000 
ตื�อกีบ (2) เงินบาท 85 ล้านบาท (3) เงิน 13.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

 เงินบรจิาคผา่นเฉพาะแขวงอัตตะป�อ  เป�น (1) เงินสด 52,2000 ล้านกีบ, (2) ข้าวสาร 706 ตัน มูลค่า 42,00 ล้านกีบ 
(3) เครื�องอุปโภค 76,6 000 ล้านกีบ  การบริจาคผา่นบริษัทเซเป�ยน-เซน�าน้อย ได้สร้างบ้านพักชั�วคราว 140 หลัง และ
ห้องน�า 5 หลัง  มุลค่า 8 แสนดอลล่ารห์สหรัฐ  และมอบเงินชว่ยเหลือ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ  และกําลังก่อสร้างบ้านพัก
ชั�วคราวเพิ�มเติม  สว่นการบรจิาคของบริษัทไทยคือ ราชบุรีโฮลดิ�ง บริจาคเงินชว่ยเหลือ 5 ล้านบาท และธนาคารนําเข้า
และสง่ออกประเทศไทย  (EXIM) บริจาคเงินชว่ยเหลือ 100,000 บาท  

 
ป�จจุบัน (ตุลาคม 2561) จากเหตุการณ์เขื�อนเซเป�ยน เซน�าน้อยแตก เป�นระยะเวลา 4 เดือน มีผู้เสียชีวิต  สรุปจํานวน

ผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยจากตัวเลขทางการของรัฐ  ยอดผู้เสียชีวิต 43 ศพ เป�นเด็กต�ากว่าอายุ 10 ป� 15 ศพ เป�นผู้หญิง 
19 ศพ และยังสูญหาย 28 คน   (Vientiane Time23 ตุลาคม 2561)  ขณะนี�ตัวเลขทางการของรัฐบาลลาว ระบุว่า มี
หมูบ่้านที�ได้รบัผลกระทบในครั�งนี�ทั�งหมด 19 หมูบ่้าน 3,540 ครอบครัว 14,440 คน โดยบ้านเรือน 957 หลังคาเรือน และ 
1127 ครอบครวั ประชากร 4560 คน  ได้รบัผลกระทบหนักมากที�สุด ใน 6 หมูบ่้านเสียหายทั�งหมด  และเมื�อวันที� 13 
กันยายน 2561 รฐับาลลาวได้ประกาศยุติการค้นหาผู้สูญหายอยา่งเป�นทางการ  

 
การช่วยเหลือเบื�องต้น  ชาวบ้านจํานวนมากยังพักอาศัยอยูใ่นเต็นท์ชั�วคราวที�ได้รับการชว่ยเหลือจากองค์กรระหว่าง

ประเทศ เชน่ สหประชาชาติ (UN) AusAid และเต็นท์ที�ทางหนว่ยงานรัฐสร้างให้   และมีบางหมูบ่้านที�ได้เริ�มกลับเข้าไป
ทําความสะอาดบ้านและซอ่มแซมบ้านเดิมที�ไมเ่สียหายมาก   และชาวบ้านได้รับเงินค่าอาหารวันละ 5000กีบหรือ 20 
บาทต่อวัน  ข้าวสาร 20กิโลกรมัต่อเดือน เมื�อเดือนสิงหาคมชาวบ้านได้รับเงินชว่ยเหลือจํานวน 500,000 กีบหรือ 1200 
บาท ต่อคน และเดือนกันยายน ได้รบัเงินชว่ยเหลือเพิ�ม 100,000 กีบ หรือ 400 บาท ต่อคน และ 1.5 ล้านกีบ หรือ 5769 
บาท เป�นค่าทําศพผู้เสียชีวิตที�ค้นพบ   

 
  การดําเนินการป�จจุบนั  

รฐับาลลาวได้แถลงขา่วว่า สาเหตุที�เขื�อนแตกในครั�งนี� เนื�องจากการเขื�อนก่อสร้างไมได้มาตรฐาน จึงทําให้เกิด
ภัยพิบัติและมีการตั�งคณะกรรมการภัยพิบัติฉุกเฉินแหง่ชาติ โดยท่านสอนไซ สีพันดอน ต่อมามีการตั�งคณะกรรมการขึ�น
มา 2 ชุด  โดยมีนายบุญทอง จิตมณี รองนายกรฐัมนตรี เป�นประธานคณะกรรมการทั�งสองชุด คือ  

 
ชุดแรก: คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Taskforce committee) ตรวจสอบสาเหตุเขื�อนดินยอ่ยกั�นชอ่งเขา สว่น "D" 

(Saddle Dam D) ซึ�งเป�น 1 ใน 5 เขื�อนยอ่ยของเขื�อนเซเป�ยน-เซน�าน้อย เกิดการทรุดตัวลง เกิดรอยร้าว ทําให้น�าไหล
ทะลักออกมา ทั�งนี�คณะกรรมการยินดีรับความชว่ยเหลือจากผู้เชี�ยวชาญจากต่างประเทศในการดําเนินการสืบสวนและ
ตรวจสอบสาเหตุการแตกร้าวของเขื�อน โดยมีผู้เชี�ยวชาญจากประเทศขององค์ ICOLD (International Commission On 
large dams – Switzerland ) และชุดสอง: คณะกรรมการระดับสูง (high-level committee) เพื�อตรวจสอบความรับผิด
ชอบของเจ้าหน้าที�รฐัที�เกี�ยวข้องกับการอนุมัติการก่อสร้าง และการแจ้งเตือนภัยพิบัติ   

โดยเมื�อวันที� 1 ตุลาคม 2561 ท่านสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า รายงานการตรวจสอบสาเหตุที�
ทําให้เขื�อนแตกครั�งนี�จะสามารถสรุปผลได้ในเดือน มกราคม 2562  

 
 
การสรา้งที�พักชั�วคราวใหกั้บผูป้ระสบภัย  

 
 ป�จจุบัน โดยรฐับาลลาวและบรษัิท SK E&C ต้องสร้างใหมแ่ละนําเข้าบ้านพักสําเร็จรูป เพื�อให้ประชาชนผู้ได้รับผลก

ระทบ 500 หลัง  โดยรัฐบาลจะเป�นผู้ซื�อให้ประชาชนอยูจํ่านวน 450 ห้อง บริษัทให้เปล่า 50 ห้อง โดยเฉพาะมีการสร้าง

3แนะนําให้รู้จกั เขื�อนเซเปียน-เซนํ �าน้อย อา่งเก็บนํ �า  3  ระดบั   h�ps://www.ma�chon.co.th/bullet-news-today/news_1059208 



บ้านพักชั�วคราวนอยู ่5 จุดคือ จุดที� 1 โรงเรยีนประถมบ้านหาดยาว มี 140 ห้อง และได้จัดสรรประชาชนจํานวน 138 
ครอบครวัเข้าอยูแ่ล้ว   

จุดที� 2 ดงบาก กําลังอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง รวม 45 หลัง(จะจัดให้บ้านใหม ่บ้านท่าหินใต้)   
 
จุดที� 3 จุดพักชั�วคราวบ้านต่อมอหยอด โดยประชาชนบ้านหินลาด 172 ครอบครัว มี 701 คน ขนาด 500 หลัง สว่นนี� 

โดยรฐับาลจะจัดซื�อ 450 หลัง และบริษัทจะชว่ยเหลือ 50 หลัง จุดที� 4 จุดดอนบก ประชาชนบ้านท่าแสงจันทร์ จํานวน 
125 ครอบครวั ประชากร 523 คน จุดที� 5 ป�นดง มีจํานวน 89 ครอบครัว ประชากร 330 คน โดยทั�ง 5 จุด มีการจัดสรรให้
ประชาชนไปอยูบ้่านพักชั�วคราวนี�ภายในเดือนพฤศจิกายน ป� 2018 

 
ตามรายงานการจัดสรรที�อยูอ่าศัยให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนั�น คณะต้านภัยพิบัติได้จัดตั�งปฏิบัติเป�น 3 ระยะคือ 

ระยะฉุกเฉิน ระยะชั�วคราว ระยะจัดสรรถาวร  ขณะนี�อยูใ่นระยะจัดสรรชั�วคราว และ  ทางแขวงเตรียมที�จะใช้พื�นที�ป�า4

จํานวน 1750 เฮกตาร ์จัดสรรเป�นที�ดินทํากินและมอบให้ผู้ประสบภัยครอบครัวละ 1 เฮกตาร์ต่อไป  
 
3. ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคม 

สภาพพื�นที�ดังกล่าว เป�นที�ราบลุ่มแมน่�าที�มีพื�นที�ราบเกษตรกรรมขนาดใหญ ่จากคําบอกเล่าของชาวบ้าน บริเวณนั�น
คือ แหล่งอู่ข้าวอู่น�าที�ปลูกเลี�ยงคนทั�งแขวงอัตตะป�อ ชาวบ้านสว่นใหญเ่ป�นชนเผา่ยะเหิร เผา่โอย  ซึ�งมีวิถีชีวิตอยูกั่บ
ธรรมชาติ มีนาข้าว มีวัวควาย และมีเศรษฐกิจดี นางบุญมี บ้านท่าหินใต้ กล่าวว่า   “ครอบครัวมีนา มีข้าวเป�นรายได้หลัก
ที� ทั�งสง่ลูกเรยีนหนังสือ เวลาเจ็บป�วยก็ได้ขายข้าวไปหาหมอ หาอาหารจากธรรมชาติเนื�องจากบ้านอยูใ่กล้กับแมน่�าและ
ภูเขา” ขณะนี�ต้องหมดสิ�นทุกอยา่งง  

เหตุการณ์นี�ทําให้ชาวบ้านกว่าสี�พันครัวเรอืนได้รบัผลกระทบอยา่งหนัก สูญเสียสมาชิกในครอบครัว สูญเสียที�อยู่
อาศัย สัตว์เลี�ยงและพื�นที�ทําการเกษตรไปเป�นจํานวนมาก ที�สําคัญคือชาวบ้านต่างกล่าวเป�นเสียงเดียวกันว่า ไมม่ีระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า  และยังไมม่ีอนาคตว่าจะเริ�มต้นอยา่งไรต่อไป  

 
ขณะที�กระบวนการก่อนการสร้างเขื�อน มีรายงานว่า ชาวบ้านที�ได้รับผลกระทบจากโครงการนี�ไมร่ับการแจ้งและ

ปรกึษาอยา่งแท้จริง จากรายงานของ ของ Tanya Lee จาก International Rivers (ป� 2008 )  ระบุว่า มีการโยกย้ายชาว5

บ้าน พื�นที�รองรบัผู้อพยพที�หนาแนน่บริเวณแขวงปากซอง ลาวใต้ ประชาชนอยา่งน้อย 6000 คน ถูกบังคับให้โยกย้าย 
ระหว่างป� 2539-2544 เพื�อปูทางให้มีการสร้างโครงการไฟฟ�าพลังน�าเซเป�ยน-เซน�าน้อยและห้วยเฮาะที�มีการวางแผน
ก่อสรา้งในชว่งนั�น บริเวณพื�นที�ที�ดังกล่าวเป�นพื�นที�ตกทอดมาแต่บรรพชนของพวกชนเผา่  แมน่�าเซเป�ยนและเซน�าน้อย 
แมน่�าและลําห้วย เป�นแหล่งประมงที�อุดมสมบูรณ์ มีน�าไหลจืดไหลอยา่งเสรี พวกเขาสามารถเก็บของป�าได้จากในป�า มี
พื�นที�เพื�อทําการเกษตรบนพื�นที�สูงโดยปลูกพันธุ์ผักต่าง ๆ ผสมกับผลไม้ กาแฟ และข้าวแต่ในพื�นที�รองรับผู้อพยพที�ดิฉัน
ไปพัก เป�นพื�นที�ที�เกิดจากการถางป�า และมีหน้าดินตื�นไมเ่หมาะสมกับรูปแบบการเกษตรบนพื�นที�สูงที�พวกเขาคุ้นเคย ทั�ง
ไมม่ีแมน่�าบรเิวณใกล้เคียงที�สามารถจับปลา หรอืสามารถนําน�าสะอาดมาใช้งานได้เหมือนที�เคยเป�นมา ชาวบ้านเหล่านี�
กลับต้องกลายเป�นคนซื�อข้าว ซื�อเนื�อ และซื�อปลาจากตลาดซึ�งอยูห่า่งออกไปประมาณ 5-8 กม. โดยมีระบบสง่น�าแบบใช้
แรงโน้มถ่วงเพียงเครื�องเดียวเพื�อจ่ายน�าสําหรับใช้งานประจําวันทั�งชุมชน 

ชาวบ้านที�นี�สว่นใหญทํ่างานรบัจ้างเป�นแรงงานรายวันในแปลงปลูกกาแฟบริเวณใกล้เคียง ซึ�งเป�นของบริษัทจากลาวและ
ต่างชาติ รวมทั�งการเก็บเกี�ยวผลผลิตกาแฟจากแปลงปลูกเล็ก ๆ ในที�ดินซึ�งได้รับมาใกล้กับบ้าน เพื�อสง่ขายให้กับบริษัท 

ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี�ไมเ่คยรู้สึกเจ็บปวดจากความหิวโหยอยา่งที�เป�นอยูใ่นตอนนี�เลย แม้ว่าในหมูบ่้านเดิมที�พวกเขา
อยู ่เด็กอาจต้องเสียค่าเล่าเรยีน และคนป�วยอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบ้าง แต่ก็เป�นค่าใช้จ่ายในระดับที�
ชาวบ้านจ่ายได้ เนื�องจากไมม่ีรายจ่ายในด้านอื�น ๆ มากนัก แต่ในป�จจุบัน ครอบครัวเหล่านี�บอกว่ากําลังประสบป�ญหา
ไมม่ีเงินสง่ลูกไปโรงเรยีน หรือไมม่ีเงินรักษาตัวยามเจ็บป�วย เนื�องจากเงินที�เก็บสะสมได้ต้องนําไปใช้ซื�ออาหาร  และมีชาว
บ้าน 2 หมูบ้่านที�ไมย่อมย้ายออกจากพื�นที� นอกจากนี�ในรายงานชิ�นนี�ยังระบุว่า “อันที�จริง ชาวบ้านในชุมชนที�ดิฉันได้พบ
ใกล้กับแขวงปากซองหรอัืตตะป�อ ต่างไมเ่คยได้ทราบเกี�ยวกับผลกระทบของโครงการนี�ที�จะมีต่อผืนดิน แมน่�า และสัตว์
น�ารอบตัวพวกเขาเลย เนื�องจากเคยมีประสบการณ์ถูกโยกย้ายมาแล้วครั�งหนึ�ง พวกเขาจึงรู้สึกโกรธและต้องการทราบว่า 
บรษัิทจากไทยและเกาหลีใต้มีแผนการอยา่งไรที�จะป�องกันไมใ่ห้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการดํารงชีพของพวกเขา 

4 h�p://www.vien�ane�mes.org.la/freeContent/FreeConten_Homeless.php 
5 
h�ps://www.interna�onalrivers.org/blogs/294/xe-pian%E2%80%93xe-namnoy-affected-people-want-consulta�on
-before-construc�on?�clid=IwAR1GDsCzkM2FyZX9PJewpFfSCj3Ku_vOTHtZCt_ILQrZ3kZ1jTVUpzRnN74 



ผู้ใหญบ้่านคนหนึ�งบอกกับดิฉันว่า “บริษัทที�ต้องการสร้างเขื�อนเซน�าน้อย ควรมาพูดคุยกับชาวบ้านในหมูบ่้านเสียก่อน 
พวกเขาไมค่วรเริ�มก่อสรา้งเขื�อนโดยที�ยังไมไ่ด้พูดคุยกับชาวบ้าน พวกเราที�เป�นชาวบ้านต้องการทราบข้อมูลที�ชัดเจนว่า
จะเกิดอะไรขึ�น และเกิดขึ�นเมื�อไร... พวกเรากังวลมากในตอนนี� ที�ผา่นมาได้มีการเริ�มจัดเตรียมพื�นที�ก่อสร้างของบริษัท 
SK แล้ว แต่พวกเขาไมเ่คยเข้ามาที�หมูบ่้านเพื�ออธิบายอะไรเลย พวกเราไมรู่้ว่าจะเกิดอะไรขึ�น และจะได้รับความชว่ย
เหลืออยา่งไรบ้าง เรายังคงรอคอยข้อมูลเหล่านี�”   เหล่านี�คือเหตุการณ์ก่อนที�จะมีการก่อสร้างเขื�อน  

นอกจากนี�พื�นที�มีเมืองสนามไซย ยังมีความเสี�ยงของการเคลื�อนย้ายระเบิดที�ตกค้างตั�งแต่สมัยสงครามเวียดนาม โดย
คําสัมภาษณ์ของ นายบลอสซัม กิลมอร ์ผู้อํานวยการกลุ่มให้คําปรึกษาด้านกับระเบิดหรือเอ็มเอจี มูลนิธิของอังกฤษใน
สปป.ลาว ออกแถลงแสดงความกังวลต่อเหตุเขื�อนเซเป�ยน-เซน�าน้อย แตกเมื�อปลายเดือนกรกฎาคม สง่ผลให้เกิดน�าท่วม
เป�นวงกว้าง ว่าอาจทําให้กับระเบิดที�ไมทํ่างานจํานวนมากที�ตกค้างมาตั�งแต่ยุคสงครามเวียดนามเคลื�อนย้ายตําแหนง่ จาก
สถานการณ์พบว่า สิ�งที�อันตรายคือชาวบ้านไรที้�อยูอ่าศัยหลายพันคนเข้าไปตั�งค่ายหลบภัยในพื�นที�ไมป่ลอดภัยด้านกับ
ระเบิด โดยเฉพาะเขตสะหนามไซ ซึ�งถือว่าเป�นพื�นที�ที�ได้รับยืนยันว่าอันตราย ขณะที�แขวงอัตตะป�อเป�นพื�นที�ปนเป�� อนไป
ด้วยวัตถุระเบิดจํานวนมาก ซึ�งมีความเป�นไปได้ว่ากรณีน�าท่วมครั�งนี�อาจทําให้พื�นที�ที�เคลียร์กับระเบิดไปแล้วต้องมีการ
ตรวจสอบใหม ่

ผลกระทบข้ามพรมแดน  ปริมาณน�าจากเขื�อนเซเป�ยน เซน�าน้อยที�พังลงมายังไหลลงแมน่�าเซกอง และทําให้เกิดผลก
ระทบข้ามพรมแดน เกิดภาวะระดับน�าในแมน่�าเซกองสูงขึ�นฉับพลันในวันที� 24 -25กรกฎาคม 2560  น�าท่วมฉับพลันใน
พื�นที�กว่า 17 หมูบ่้าน 3074 ครอบครัว ประชากรกว่า 15,000 คน ในพื�นที� 3 ชุมชน  เมืองเสียมปาง จังหวัดสตรึงเตร็ง 
ประเทศกัมพูชา ทําให้ชาวบ้านต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและย้ายไปยังพื�นที�สูง แม้จะไมม่ีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากน�า
ท่วมฉับพลัน แต่ประชาชนกัมพูชาต้องเสียทรัพย์สินทั�งบ้านเรือ ข้าวของเครื�องใช้ สัตว์เลี�ยง เป�นจํานวนมาก 
สาธารณูปโภคพื�นฐาน เชน่ ถนน สะพาน โรงเรยีน วัด และคลินิกชุมชนต้องถูกน�าท่วมขังและได้รับความเสียหายอยา่ง
มาก  

 
 
ความเกี�ยวข้องของกลุ่มทนุไทย  

1. บรษัิท ผลิตไฟฟ�าราชบุรโีฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ถือหุ้น และเซ็นสัญญาควบคุมการก่อสร้าง 
บรษัิทได้ทําหนังสือชี�แจ้งเหตุการณ์เขื�อนแตกไปยังตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ เมื�อวันที� 24 กรกฎาคม 
2561 และนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (
มหาชน) ออกมาเป�ดเผย เมื�อวันที� 25 ก.ค.ว่า ขอแสดงความเสียใจอยา่งสุดซึ�งต่อประชาชน ครอบครัว และ
ทุกภาคสว่นที�ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์เขื�อนดินยอ่ยสว่น D ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�าเซเป�ยน-เซ
น�าน้อย ทรุดตัว โดยบริษัทได้มอบเงินสนับสนุนชว่ยเหลือเบื�องต้นจํานวน 1,300 ล้านกีบ หรือประมาณ 5 
ล้านบาท  วันที� 26 กรกฎาคม 2561 การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหง่ประเทศไทย ในฐานะบริษัทแมข่องบริษัท ผลิต
ไฟฟ�าราชบุรโีฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) ได้ชี�แจงว่า  กรณีเขื�อนแตกจะไมก่ระทบต่อแผนการจ่ายไฟฟ�าให้กับ
ประเทศไทย ในต้นป� 2562  อยา่งไรก็ตามเมื�อวันที� 4 ตุลาคม 2561 บริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (
มหาชน) ได้ชี�แจงเลื�อนการสง่ขายไฟฟ�าเชิงพานิชย์จากเขื�อนเซเป�ยน เซน�าน้อย เป�นปลายป� 2562 
เนื�องจากบรษัิทรอรฐับาลลาวตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุที�ทําให้เขื�อนเสริม D เมื�อวันที� 23 กรกฎาคม 
2561 ที�ผา่นมา   รวมถึงแผนสรุปความเสียหายและการซอ่มบํารุงดังกล่าว  6

2. ธนาคารทั�ง 4 แหง่คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย ธนชาติ และธนาคารนําเข้าและสง่ออก  ในฐานะผู้ให้
เงินกู้แบบสินเชื�อรว่ม(Syndicated Loan) จํานวน 22,000 ล้านบาท  แก่บริษัทเซเป�ยน เซน�าน้อย จํากัด 
จากเหตุการณ์เขื�อนแตกดังกล่า มีธนาคารนําเข้าและสง่ออกได้รว่มบริจาคเงินจํานวน 100,000 บาทและผู้
อํานวยการธนาคารกรุงไทย กล่าวเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและมีเพียงการเป�ดบัญชีรับบริจาคเงิน และ
เชื�อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไมก่ระทบกับการดําเนินโครงการ  

3. บรษัิททีม คอนซัลติ�ง  ในฐานะผู้ศึกษาความเหมาะสมในการจัดสร้าง ออกแบบวิศวกรรม ศึกษาผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม ควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบจากบริษัทราชบุรีโฮลดิ�งจํากัด    ซึ�งได้ออกมา7

ประกาศว่าไม ่ https://www.thaipr.net/general/516340 ) 

 

4. ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับกลไก มาตรการในการควบคมุการลงทนุธุรกิจไทยในต่างประเทศ  

สืบเนื�องจากบริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรโีฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) จํากั (มหาชน) เป�นผู้ถือหุ้น 25 เปอร์เซ็นต์ คิด
สัดสว่นมูลค่าในการลงหุ้นกว่า 40,000 ล้านบาท นับเป�นผู้ถือหุ้นรายใหญเ่ชน่เดียวกับบริษัทของเกาหลีใต้ และทาง

6 h�p://daily.bangkokbiznews.com/detail/346861 
7 TEAM หลดุจองโยงเขื�อนลาวแตก h�ps://www.hoonsmart.com/archives/17324 

https://www.thaipr.net/general/516340


บรษัิทเองได้รบัรางวัลรายงานความยั�งยืน หรอื Sustainability Report Award ประจําป� 2557 ประเภทรางวัลดีเด่น ต่อ
เนื�องเป�นป�ที� 2(วันที� 24 พ.ย.57 เว็บไซต์ บริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน)  โดยมีนางบุญทิวา ด่านศม
สถิต ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ ่เป�นผู้แทนรับมอบ จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เพื�อเป�นการสง่เสริมให้บริษัทดําเนินการเป�ด
เผยข้อมูลด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ในรูป
แบบของรายงานความยั�งยืน เพื�อเป�นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในรูปแบบรายงานความยั�งยืน  ซึ�งบริษัทฯ เป�น 1 ใน 16 
บรษัิท ที�ได้รบัรางวัลประเภทดีเด่น ซึ�งสะท้อนถึงความเป�นองค์กรที�มุง่สูก่ารเป�นบริษัทพลังงานชั�นนํา ที�เติบโตอยา่ง
ยั�งยืน ด้วยการให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล โปรง่ใส ควบคู่กับการดูแลสิ�งแวดล้อมและสังคม
อยา่งจรงิจังเสมอมา   

ทั�งนี� ในรายงานความยั�งยืนของบริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) ได้แสดงเนื�อหาถึงการดําเนิน
การจัดการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อมอยา่งเห็นผลและเป�นรูปธรรม โดยยึดหลัก “มิตรภาพ
ระหว่างอุตสาหกรรมระบบนิเวศ และสิ�งแวดล้อม” ในการดําเนินงาน การนําแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 
(Eco-Industry) มุง่มั�นให้เกิดการดํารงอยูร่ว่มกันอยา่งกลมกลืน ด้วยความตระหนักถึงความสําคัญของสิ�งแวดล้อมโดย
รอบโรงไฟฟ�าตามหลักการพัฒนาโดยไมทํ่าลาย ตลอดจนการจัดทําโครงการต่างๆ เพื�อลดผลกระทบและฟ�� นฟูสภาพ
แวดล้อม เชน่ โครงการเพิ�มพื�นที�สีเขียว โครงการขยายผลพลังงานชุมชน เป�นต้น  

เชน่เดียวกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื�อ 65 บริษัท หุ้นยั�งยืน(เมื�อวันที� 16 ต.ค.60 ) และมีชื�อของ โดยมี
บรษัิทผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) เป�น 1 ใน 65 บริษัทนั�นด้วย ซึ�ง  โดยระบุว่า บริษัทสะท้อนให้เห็นว่า 
บรษัิทตระหนักและให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม สังคม และการบริหารภาย
ใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพิ�มขึ�น ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที�ดีใน
ทางเศรษฐกิจเพื�อการเติบโตอยา่งยั�งยืน  แต่เมื�อเกิดเหตุการณ์เขื�อนเซเป�ยน เซน�าน้อยแตก ซึ�งผลสง่ผลกระทบต่อ
ประชาชนกว่า 14000 คนในแขวงอัตตะป�อ  ทางบริษัทยังไมม่ีแผนแสดงความรับผิดชอบต่อเนื�องที�ชัดเจนทั�งด้านสิ�ง
แวดล้อมและสังคม ซึ�งบรษัิทได้บรรจุเป�นภารกิจสําคัญในการดําเนินกิจการที�คํานึงถึงหลักสิ�งแวดล้อม สังคมและกา
รบรรษัทภิบาล   

เหตุการณ์ความเสียหายครั�งนี�เป�นโอกาสครั�งสําคัญที�ทางภาคธุรกิจได้แสดงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจทั�งบริษัท
และธนาคาร ทั�งต่อสิ�งที�เกิดขึ�นด้วยการเรง่ชดเชยและเยียวยาชุมชนจากการสูญเสีย  และต้องให้ชุมชนได้เข้าถึง
กระบวนการพูดคุยเกี�ยวการชดเชยและเยียวยาอยา่งเหมาะสมและเร็วที�สุด เพื�อให้เป�นไปตามหลักการด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน ซึ�งสหประชาชาติได้รับรองไว้ ทั�ง 3 เสาหลัก ปกป�อง เคารพ และเยียวยา เพื�อให้สอดคล้องกับการที�รัฐบาล
ไทยกําลังอยูใ่นชว่งการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน   



 



 

 

 


