รายงานที่ 1100/2558 เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในพืนที่จังหวัดน่าน
เพื่ อ รั บ ซื อไฟฟ้ า จากโครงการเหมื อ งและโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นหงสาลิ ก ไนต์ ป ระเทศ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ประเด็นคาร้อง
ผู้ร้องได้ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามคา
ร้องที่ ๑๖๓/๒๕๕๔ (ลงรับ คาร้ องเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔) ว่าการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย
(กฟผ.) มีโครงการจั ดทาสายส่ งไฟฟ้าแรงสู งขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์ เพื่อส่ งไฟฟ้าจากโครงการเหมืองและ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ เมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ซึ่งจะพาดผ่านพื้นที่ ตาบลชนแดน และ ตาบลไร่นาหลวง
อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยผู้ร้องเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย ป่า
ชุมชน และแหล่งต้นน้า และการดาเนินการของ กฟผ. ขัดต่อหลักสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
การพิจารณาคาร้องเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีมูลเป็นกรณีการดาเนิน
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาช้านาน และสิทธิการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อที่ดินทากิน และอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน จึงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิชุมชน ตามาตรา 66 และมาตรา 67 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 และอยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเด็นตามคาร้องของผู้ร้องเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดี
หมายเลขดาที่ ส.๖๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๕/๒๕๕๘ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุ ด กรณีจึงต้องตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่อาจใช้อานาจในการตรวจสอบและเสนอมาตรการการ
แก้ไขปัญหาในคาร้องนี้ได้ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนได้พิจารณาตรวจสอบ
และมีข้อเสนอแนะนโยบายแล้ว จึงเห็นควรเสนอแนะนโยบายตามข้อ ๕.๒ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คระอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนแผนการพัฒนาพลังงานของชาติโดยนาแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลั ง งานทางเลื อ กร้ อ ยละ ๒๕ ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ ) และแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ๒๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๗๓) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มาพิจารณาประกอบด้วย
ทั้งหมด และต้องจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดแผนพัฒนาด้านพลังงานด้วย
2. ควรดาเนินการตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ ๒๕ ใน ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ ) และแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๗๓) ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) อย่างจริงจัง
3. ต้องให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ทรัพยากรและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยส่ ง เสริ ม โครงการให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่ นสามารถพัฒ นาศั กยภาพการผลิ ต พลั ง งา นจาก
ธรรมชาติเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. ในการริเริ่มหรือพัฒนาโครงการใดๆ ในระดับชาติ ต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ สิทธิการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โครงการ ก่อนการตัดสินใจดาเนินโครงการใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน หรือก่อนการลงนามในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันต่อรัฐให้ต้องดาเนินการตาม
เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อันมีผลให้หน่ว ยงานรัฐต้องเร่งรีบดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา โดยไม่คานึงถึง
ผลกระทบและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
5. ควรจัดตั้งกลไกหรือกาหนดภารกิจการกากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทย
ให้เคารพต่อหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยนาหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน : การปฏิบัติตามกรอบ การคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights : Implementing the Protect, Respect, Remedy Framework
(2554)) มาเป็นกรอบในการดาเนินการ
มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 37/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 จึงมีมติเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

