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สรปุประเดน็ส าหรบัการฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีเข่ือนไซยะบุรี 
ในการท าสญัญาซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

จดัท าโดย 
เครือข่ายกฎหมายแม่น ้าโขง และ ศนูยข้์อมูลชมุชน 

กมุภาพนัธ ์2555 แก้ไข เมษายน 2555 
 

ข้อมูลความเป็นมาโดยสรปุส าหรบัชมุชนไทยท่ีอาจจะได้รบัผลกระทบจากโครงการเข่ือนผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า
ไซยะบุรี ในตอนเหนือของประเทศลาว 
 
เมื่อเดอืนตุลาคม 2554 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดล้งนามในสญัญาซือ้พลงังานไฟฟ้าจากบรษิทั
ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั ในประเทศลาว  การลงนามนี้ด าเนนิไปอย่างเงยีบๆ ในชว่งเวลาทีห่ลายพืน้ทีใ่นประเทศไทย
ก าลงัเผชญิกบัภาวะน ้าท่วมหนกั  ไม่มกีารเปิดเผยเรื่องการลงนามตอ่สาธารณะ และเมื่อมปีระชาชนทีห่่วงใยเรื่อง
โครงการนี้รอ้งขอส าเนาสญัญาโครงการ พวกเขากไ็ม่ไดร้บัค าตอบใดๆ 
 
กฟผ. และหน่วยงานอื่นๆ ทีม่หีน้าทีท่ าการตดัสนิใจเกีย่วกบัพลงังาน ไดแ้ก่ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
กระทรวงพลงังาน และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ได้ปล่อยใหก้ฟผ.ท าสญัญาส าคญั โดยไม่ไดท้ า
ตามหน้าทีข่องตนในการ แจง้ขอ้มูล และปรกึษาหารอืกบัสาธารณะ และไม่มดี าเนินการท าการประเมนิผลกระทบทาง
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และสุขภาพ การทีก่ฟผ. และหน่วยงานเหล่านี้ไม่ปฏบิตัติามหน้าที ่ถอืเป็นการละเมดิสทิธติามที่
ไดร้บัการบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญไทย และกฎหมายอื่นๆ การกระท าเชน่นี้ยงัเป็นการละเมดิขอ้ก าหนดบางประการ
ของการซื้อพลงังานขนาดใหญ่เชน่นี้ ทีร่ฐับาลเองเป็นผูก้ าหนดไวด้ว้ย 
 
เป็นทีค่าดไดว้า่ โครงการเขือ่นไซยะบุรใีนลาว จะก่อความเสยีหายทางสิง่แวดลอ้มทีรุ่นแรง กวา้งขวาง และไม่อาจ
แกไ้ขกลบัคนืได ้ความเสยีหายเหล่านี้มผีลสบืเนื่องรา้ยแรงตอ่ชวีติ วถิชีวีติ และสุขภาพของมนุษย ์เขือ่นนี้จะเป็นเขือ่น
แรกในชดุเขือ่น 11 เขือ่น บนแม่น ้าโขงตอนลา่ง ซึ่งมกีารท าขอ้มูลเรื่องผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากเขือ่นทีม่แีผนการ
สรา้งทัง้ชดุ 11 เขือ่น บรเิวณตอนล่างของประเทศจนีทีม่ตี่อประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลาว (นัน่คอืรวมถงึ
ประเทศไทยดว้ย) ไวอ้ย่างด ี และรฐับาลอื่นๆ ในประเทศตามล าน ้าโขง และผูเ้ชีย่วชาญระหวา่งประเทศ กเ็หน็วา่
จ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาเรื่องผลกระทบขา้มพรมแดนมากขึน้ ก่อนทีโ่ครงการจะด าเนินตอ่ไปได ้
 
การทีป่ระเทศไทยซื้อพลงังานรอ้ยละ 95 ของไฟฟ้าทีจ่ะผลติโดยเขือ่นไซยะบุรจีากประเทศลาว จะท าใหเ้กดิผลกระทบ
ทางสงัคม สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม ในดนิแดนไทย และในบรเิวณตอนล่างของแม่น ้าโขงในประเทศกมัพูชาและ
ประเทศเวยีดนาม ชมุชนในประเทศไทยทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ กค็อื ชมุชนในชว่งตอนบนของล าน ้าโขงทีจ่งัหวดั
เชยีงราย และในจงัหวดัตอนล่างของล าน ้าโขงอย่าง จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ จงัหวดัอุบลราชธานี ตลอดทัง้จงัหวดัหนองบวัล าภู การทีก่ฟผ.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัลงนาม 
หรอืหน่วยงานอื่นทีป่ล่อยใหก้ฟผ.ลงนามในสญัญาซื้อขายพลงังาน (Power Purchase Agreement - PPA) โดยไม่
ปฏบิตัติามหน้าทีท่างรฐัธรรมนูญ กฎหมายภายใน ตลอดทัง้กระบวนการทางปกครอง ไม่ไดเ้ป็นเพยีงการละเมดิ
กฎหมายภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการปล่อยใหโ้ครงการทีม่ผีลกระทบรุนแรงและไม่สามารถแกไ้ขคนืมาได้ ได้
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ด าเนินการไปโดยขาดการศกึษา และการปรกึษาหารอื ตามทีค่วร ซึ่งไดม้กีฎหมายระหวา่งประเทศก าหนดไว ้และทีม่ี
แนวปฏบิตัริะดบัสากลเป็นแนวทางก ากบัอยูอ่กีดว้ย 
 
โดยทีร่ฐัธรรมนูญไดบ้ญัญตัใิหส้ทิธแิก่พลเมอืงไทยเรยีกรอ้งเกีย่วกบัการกระท าละเมดิกฎหมายดงักล่าว ดว้ยการขอให้
มกีารเยยีวยาตอ่ศาลปกครอง ในกรณทีีห่น่วยงานของรฐัไม่ไดป้ฏบิตัติามหน้าทีท่างรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และ
ปกครอง ได ้โดยกระบวนการขอใหร้ะงบั ยกเลกิ เพกิถอน โครงการ หรอืแมแ้ต่การขอใหเ้ยยีวยาความเสยีหาย(หาก
ม)ี การหนัไปพึง่ศาลเป็นสทิธขิองพลเมอืงในการหาความยุตธิรรมในกรณทีีร่ฐัลม้เหลวอย่างยิง่ เชน่ในกรณนีี้คอื การ
ไม่เคารพสทิธใินการรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร ในการไดร้บัการปรกึษาหารอืในโครงการทีจ่ะส่งผลกระทบต่อตน การไมดู่แล
สวสัดภิาพของประชาชนและสิง่แวดลอ้มดว้ยการท าการประเมนิผลกระทบตามทีเ่หมาะสม จงึถอืเป็นการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน ละเมดิสทิธใินทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ทีไ่ดบ้ญัญตัคิุม้ครองไวใ้นรฐัธรรมนูญ กฎหมาย
ภายในประเทศ กฎหมายระหวา่งประเทศ และแนวปฏบิตัติามหลกัสากล 
 

ประเดน็ในการฟ้องคดีเพ่ือเพิกถอนการเซน็สญัญาซ้ือไฟฟ้า 
 
ก. ข้อมูลตามเน้ือหาข้อกฎหมายท่ีแสดงให้เหน็ว่า การด าเนินการซ้ือไฟฟ้าเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซ่ึงหน่วยงานมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัแต่ไม่ด าเนินการตามขัน้ตอนกฎหมาย 
 
1. หน้าทีต่ามรฐัธรรมนูญ 2550 
หน้าทีใ่นการให้ข้อมูล 
มาตรา 57 ของรฐัธรรมนูญไดบ้ญัญตัไิวว้า่ ประชาชนมสีทิธใินการไดร้บัขอ้มูล ค าชีแ้จง และเหตุผล จากหน่วยราชการ
หรอืหน่วยงานของรฐั ก่อนการด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิง่แวดลอ้ม 
สุขอนามยั และคุณภาพชวีติของบคุคลหรอืชมุชน 
 
การลงนามใน PPA นัน้ ถอืวา่เป็นการด าเนินโครงการในรูปแบบหนึ่ง ดงันัน้ การท าลงไปโดยทีไ่ม่ไดม้กีารแจง้ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทุกฝา่ย การทีช่มุชนทีจ่ะไดร้บัผลกระทบไม่ไดร้บัขอ้มูลทัง้ปวง ทีจ่ าเป็นต่อการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจของ
พวกเขา และไมไ่ดร้บัโอกาสศกึษาเอกสารทีม่อียู่ในภาษาของตนเองในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม นอกจากนี้  ยงัขาดการ
วเิคราะหเ์รื่องผลกระทบขา้มพรมแดน นัน่หมายถงึการขาดขอ้มูลส าคญัๆ ทีจ่ าเป็นต่อการใหก้ารยนิยอมโดยรบัทราบ
ขอ้มูลพรอ้ม 
 
การก าหนดหน้าทีใ่หข้อ้มูลขา่วสารกอ่นการด าเนินโครงการใดๆของรฐั มาตรา 57 นัน้ เพือ่ใหช้มุชนสามารถรบัทราบ
ชอ้มูลขา่วสารทีเ่พยีงพอในการท าการตดัสนิใจแบบทีม่ขีอ้มูลพรอ้มได ้ซึ่งจะตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั
ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ความเสีย่ง ผลประโยชน์ และลกัษณะการด าเนินโครงการ โดยการเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัลกัษณะ เป้าหมาย ผลกระทบทีค่าด ความเสีย่ง และผลประโยชน์ ของโครงการพฒันาทีก่ าลงัเสนอขึน้มานัน้ 
จะตอ้งท าอย่างเตม็ทีแ่ละเทีย่งตรง ในรูปแบบทีเ่ขา้ถงึไดแ้ละเขา้ใจได้ 
 
หน้าทีใ่นการดแูลให้มีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 



3 

 

มาตรา 58 รบัรองสทิธขิองประชาชนในการมสีว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจของเจา้หน้าทีข่องรฐั ในการปฏบิตัิ
ราชการทางปกครองอนัมผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน 
 
ส าหรบัโครงการทีจ่ะเกดิผลกระทบรา้ยแรงอย่างโครงการไซยะบุร ีกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนไม่ไดเ้ป็นไป
ตามเกณฑข์องทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ  การประชมุทีจ่ดัขึน้เพื่อการนี้กเ็ป็นเพยีงในระดบั
เบือ้งตน้ และไม่ถอืเป็นการปรกึษาหารอืทีเ่พยีงพอตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่สาธารณชนไม่ไดร้บัขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งอยา่งสมบูรณ์เพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการตดัสนิใจหรอืมสี่วนร่วมในการใหค้วาเหน็โครงการได้ 
 
หน้าทีใ่นการท าการประเมินผลกระทบ 
มาตรา 67 ของรฐัธรรมนูญบญัญตัวิา่ การด าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอยา่งรุนแรง
ทัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ จะกระท ามไิด ้เวน้แต่ (ก) จะไดศ้กึษาและประเมนิผล
กระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชมุชน และ (ข) จดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมกีารด าเนินการดงักลา่ว 
 
ในฝา่ยประเทศไทย ชมุชนต่างๆ ไม่ไดร้บัทราบวา่ มกีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มของการซื้อพลงังานนี้ โดย
รฐับาลไทย อนัเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการนโยบายแห่งชาต ิกระทรวงพลงังาน และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ 
โดยกรมทรพัยากรน ้า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัของไทยในคณะกรรมการแมน่ ้าโขงในระดบัประเทศ 
 
การประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มเพยีงการศกึษาเดยีวทีม่กีารท าขึน้ กค็อื ของผูเ้สนอโครงการในลาว ซึ่งการ
ประเมนิไมไ่ดถู้กจดัท าขึน้ในเวลาทีเ่หมาะสม ไม่มกีารประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสุขภาพ และถูกผูเ้ชีย่วชาญ
วจิารณ์อย่างกวา้งขวางวา่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อกีทัง้ ไม่ไดม้กีารเผยแพร่เอกสารหลกัๆ ของโครงการจนกระทัง่
กลางเดอืนมนีาคม 2554 ซึ่งเป็นเวลานานหลายสปัดาหห์ลงัจากมกีารจดัการประชมุปรกึษาหารอืในระดบัภูมภิาคขึน้ 
 
2. หน้าทีต่ามกฎหมาย กฎกระทรวง และมตคิณะรฐัมนตร ี
 การไม่ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตแิละมตคิณะรฐัมตรี และกฎหมายก ากบั
กจิการพลงังาน 
จากการที ่เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตใินฐานะผูก้ ากบัดูแลการประกบิ
กจิการพลงังาน ไดม้มีตอินุญาตใหก้ฟผ.ลงนามใน PPA โดยก าหนดเงื่อนไขวา่ จะลงนามได้หลงัจากทีไ่ดป้ฏบิตัติาม
เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านัน้: 
 1. โครงการไซยะบุรีจะต้องปฏิบติัตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนในลุ่มน ้า
โขง พ.ศ. 2538 (ข้อตกลงแม่น ้าโขง) 
 2. ร่าง PPA ผา่นความเหน็ชอบของส านกังานอยัการสูงสุด หากจ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขร่างสญัญาฯ ดงักล่าว 
ทีไ่ม่ใชส่าระส าคญัของสญัญาฯ ไม่จ าเป็นตอ้งน ากลบัมาเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ อกี 
 3. ส านักงานนโยบายและแผนพลงังานและกฟผ. ต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการน้ีต่อสาธารณชน 
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 4. ใหส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการไซยะบุรใีชเ้งื่อนไขการระงบัขอ้พพิาทโดยวธิกีารอนุญาโตตุลาการ และ
ด าเนินการทีก่รงุเทพฯ โดยใชภ้าษาไทย และเมื่อคณะกรรมการฯ ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ใหน้ าเสนอคณะรฐัมนตรี
อนุมตัติ่อไป 
 
เงื่อนไขขอ้แรกและขอ้ทีส่าม สะทอ้นขอ้ก าหนดตามรฐัธรรมนูญไทยวา่ดว้ยการหใขอ้มูลขา่วสาร การปรกึษาหารอื และ
การมสี่วนร่วม และยงัเป็นไปตามขอ้ตกลงแมน่ ้าโขงทีก่ าหนดวา่ จะตอ้งมคีวามร่วมมอืกบัรฐัภาคอีื่นๆ ในดา้นการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืของแมน่ ้าโขง “ในลกัษณะท่ีได้ประโยชน์สงูสดุจากการใช้น ้าโดยหลายผู้ฝ่าย และจาก
ผลประโยชน์ร่วมของประเทศตามล าน ้าทัง้หมด และในลกัษณะท่ีลดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายท่ีอาจจะเกิด
จากทัง้ฤดกูาลตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย”์  นอกจากนี้ขอ้ตกลงฯ กไ็ดร้ะบุถงึ ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ปฏบิตัติามระเบยีบวธิปีฏบิตัเิรื่อง การแจ้งให้ทราบ การปรึกษาหารือก่อนด าเนินการ และการท าข้อตกลง 
(Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement - NPCA) ซึ่งเป็นระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กดิจาก
ขอ้ตกลงแม่น ้าโขง เพื่อใหป้ระเทศสมาชกิไดท้บทวนโครงการพฒันาใดๆ ทีเ่สนอขึน้มาในบรเิวณแม่น ้าโขงสายหลกั
ร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุความเหน็พอ้งวา่ ควรจะด าเนินโครงการนัน้ หรอืไม่  และภายใตเ้งื่อนไขเชน่ใด (หากเหน็พอ้งกนั
วา่ควรด าเนนิการต่อไป)  รฐับาลเวยีดนามและรฐับาลกมัพูชาคดัคา้นโครงการนี้ และสภาคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงก็
ตกลงกนั เมื่อเดอืนธนัวาคม 2554 วา่ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เตมิเรื่องการพฒันา และการจดัการทีย่ ัง่ยนืของ
แม่น ้าโขง รวมถงึผลกระทบจากโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าบนแม่น ้าโขง ดงันัน้ จงึถอืวา่ยงัไม่มคีวามเหน็พอ้งกนัวา่
จะใหด้ าเนินโครงการเขือ่นไซยะบุรแีต่อยา่งใด 
 
นอกจากนี้ ปรากฏวา่ ทัง้กฟผ.และส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กย็งัไมม่กีารปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ทีส่าม ที่
ก าหนดไวว้า่ ส านักงานนโยบายและแผนพลงังานและกฟผ. ต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการน้ีต่อสาธารณชน 
ก่อนท่ีจะมีการลงนามใน PPA  ประชาชนผูฟ้้องคดนีี้บางส่วนเพิง่จะไดร้บัทราบเกีย่วกบัการลงนาม เมื่อเดอืน
กุมภาพนัธ ์2555 แต่บางส่วนไม่เคยรบัทราบมาก่อนเลย ซึ่งระยะเวลาดงักล่าวคอื สามเดอืนหลงัจากการลงนามไป
แลว้ โดยรบัทราบจากเวทสีาธารณะในจงัหวดันครพนมและมุกดาหาร ซึ่งกฟผ.ยนืยนัวา่ ไดม้กีารลงนามใน PPA 
ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2554 ก่อนหน้านี้ กลุม่ต่างๆ ไดพ้ยายามหาส าเนาร่าง PPA และพยายามหาขอ้มูลเกีย่วกบัสถานะ
ของสญัญา ไดม้กีารส่งจดหมายไปยงักฟผ.เพือ่ขอส าเนา PPA แต่กไ็ม่ไดร้บัค าตอบหรอืการเผยแพร่ขอ้มูลแต่อย่างใด 
 
 การไม่ปฏบิตัติามกฎหมายระหวา่งประเทศทีผ่กูพนัรฐั ตามระเบยีบวธิปีฏบิตัเิรื่องการแจง้ใหท้ราบ การ
ปรกึษาหารอืก่อนด าเนินการ และการท าขอ้ตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and 
Agreement - PNPCA) ของขอ้ตกลงแม่น ้าโขง 
หนึง่ในข้อก าหนดของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติก่อนทีจ่ะมีการลงนามใน PPA ได้กคื็อเรือ่ง
การปฏิบติัตามข้อตกลงแม่น ้ าโขง  ข้อตกลงแม่น ้ าโขงได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีกระบวนการ “ปรึกษาหารือ
ก่อนด าเนินโครงการ” ที ่“ให้ประเทศสมาชิกอืน่ๆ ตามล าน ้ าได้อภิปรายแลกเปลีย่นและประเมินผลกระทบ
ของโครงการทีเ่สนอ”  กระบวนการปรึกษาหารือทีเ่รียกว่า ระเบยีบวธิปีฏบิตัเิรื่องการแจง้ใหท้ราบ การ
ปรกึษาหารอืก่อนด าเนินการ และการท าขอ้ตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and 
Agreement - NPCA) นี้ มเีป้าหมายเพือ่ป้องกนัผลกระทบรา้ยแรงต่อชมุชนรมิน ้าและสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่ตอนล่างของ
แม่น ้า 
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เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2554 เครือข่ายประชาชนไทยเพือ่แม่น ้ าโขงได้ส่งจดหมายถึงเจเรอมี ่เบิรด์ ประธาน
บริหารคณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขง เพือ่ “แสดงความกงัวลอย่างทีส่ดุต่อกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ
ของโครงการเขือ่นไซยะบุรี เนือ่งจากกระบวนการนัน้ด าเนินไปอย่างรีบเร่ง เอกสารส าคญัๆ ทีจ่  าเป็นส าหรบั
การปรึกษาหารือกไ็ม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และกฟผ. บริษทัช. การช่าง และธนาคารไทยอีกสีแ่ห่ง ที ่
วางแผนจะลงทุนในโครงการกไ็ม่รบัผิดชอบ” 
 
 ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามแนวปฏบิตัสิากลทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปเรือ่งการยนิยอมล่วงหน้าอย่างเสรี
และมขีอ้มูลพรอ้ม 
กระบวนการปรกึษาหารอืกบัชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการไซยะบุรใีนบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งเขือ่นและชมุชน
ตอนล่างของแมน่ ้า รวมถงึประเทศไทย ไม่ไดเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัเิรื่องการยนิยอมล่วงหน้าอย่างเสรแีละมขีอ้มูล
พรอ้ม ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นทีย่อมรบัทัว่ไป  โดยเฉพาะอย่างยิง่ 1) ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการไม่ไดร้บัการ
ปรกึษาหารอืก่อนการเริม่การก่อสรา้งและการเตรยีมการก่อสรา้ง 2) ชมุชนไมไ่ดร้บัขอ้มูลทัง้หมดทีจ่ าเป็นต่อการมี
ส่วนร่วมอย่างมขีอ้มูลพรอ้ม นัน่คอืชมุชนไมม่โีอกาสเพยีงพอในการทบทวนเอกสารทีม่อียู่ทีเ่ป็นภาษาของตนเอง และ
ทีส่ าคญักค็อืไมม่กีารวเิคราะหเ์รือ่งผลกระทบขา้มพรมแดนของโครงการ ท าใหไ้ม่มขีอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการท าการ
ยนิยอมอย่างมขีอ้มูลพรอ้ม และ 3) ประการสุดทา้ย มกีารปฏเิสธโอกาสในการยนิยอมอย่างมขีอ้มูล โดย ก) การขาด
การมสี่วนร่วมอย่างแทจ้รงิและการศกึษาทบทวนโครงการโดยผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง และ ข) การตดัสนิใจฝา่ย
เดยีวโดยประเทศลาวเพื่อยุตกิระบวนการแจง้ใหท้ราบ การปรกึษาหารอืกอ่นด าเนินการ และการท าขอ้ตกลง ทัง้ๆ ที่
ผูแ้ทนระดบัชาตอิื่นๆ ในคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง ไดถ้อนความยนิยอมแลว้ และโดยปราศจากการมสี่วนร่วมอย่าง
แทจ้รงิของชมุชน และ ค) การทีห่น่วยงานไทยไม่ไดใ้หช้มุชนในประเทศไทยทีอ่ยู่ตอนล่างของล าน ้าและจะไดร้บั
ผลกระทบ ไดม้กีารยนิล่วงหน้าอยา่งเสรแีละมขีอ้มูลพร้อม 
 
 ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีข่า้มพรมแดนประเทศ 
ประเทศไทยมหีน้าทีพ่ืน้ฐานของรฐัตามกฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ ทีจ่ะตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กดิอนัตรายกบัรฐั
อื่นๆ  การทีไ่ทยเป็นผูซ้ือ้พลงังานไฟฟ้าจากเขือ่นเกอืบจะรายเดยีวถงึรอ้ยละ 95  และจงึเป็นการสนบัสนุนการ
ก่อสรา้งเขือ่นเขือ่นแรกบนแม่น ้าโขงตอนล่าง นัน้ป็นการกระท าของรฐัไทย อนัไม่เป็นไปตามหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งไม่ก่อ
ความเสยีหายทางสิง่แวดลอ้มแก่รฐัอืน่ๆ  ความรบัผดิชอบนี้ท าใหเ้กดิหน้าทีต่ามมาทีป่ระเทศไทยจะตอ้งท าการ
ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีข่า้มพรมแดน  มขีอ้ก าหนดตามกฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปวา่ตอ้งท าการ
ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในกรณทีีก่จิกรรมทางอุตสาหกรรมทีเ่สนอขึน้นัน้อาจจะมผีลกระทบรุนแรงขา้ม
พรมแดน โดยเฉพาะต่อทรพัยากรทีใ่ชร้่วมกนั  หากประเทศไทยไม่ท าการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีร่วมเอา
การวเิคราะหผ์ลกระทบขา้มพรมแดนไวด้ว้ยก่อนการกอ่สรา้งเขือ่น ประเทศไทยกจ็ะละเมดิพนัธกรณใีนการท าการ
ตรวจสอบเพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อประเทศอื่น 
 
3. หน้าทีต่ามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ดงัทีก่ล่าวแลว้วา่ การด าเนินโครงการไดป้ฏบิตัติามหลกัการตามขอ้ตกลงแม่น ้าโขง ซึง่รฐับาลไมยไดล้งนามไว ้รฐัไทย
จงึมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามและส่งเสรมิกฎหมายระหวา่งประเทศอกีดว้ย ทัง้นี้เป็นไปตาม  มาตรา 82 ของ
รฐัธรรมนูญบญัญติัไว้ว่า ประเทศไทยจะปฏิบติัตามสนธิสญัญาด้านสิทธิมนุษยชนทีไ่ทยเข้าเป็นภาคี และ
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ตามพนัธรณีทีม่ีต่อประเทศอืน่ๆ และองคก์รระหว่างประเทศต่างๆ ดงันัน้ ในการด าเนนิโครงการนี้ นอกจาก
จะตอ้งปฏบิตัติามหน้าทีต่ามรฐัธรรมนูญและกฎหมายตา่งๆในประเทศแลว้ ยงัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ หรอืขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ดงัทีไ่ดอ้า้งถงึขา้งตน้แล้วดว้ย 
 
ข. ข้อมูลเน้ือหาทางส่ิงแวดล้อม ชมุชน สงัคม สขุภาพ และนโยบายพลงังาน ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า โครงการซ้ือ
ไฟฟ้าไม่เหมาะท่ีจะเกิดขึน้ 
 
1. ขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัโครงการ 
โครงการเขือ่นไซยะบุรจีะสรา้งขึน้ในแขวงไซยะบุรทีางตอนเหนือของประเทศลาว เขือ่นนี้จะเป็นเขือ่นแรกของเขือ่น
ไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่ 11 เขือ่นทีว่างแผนวา่จะสรา้งบนแม่น ้าโขงตอนล่าง  เป็นทีค่าดวา่โครงการขนาด 3.8 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (ประมาณ 114,000 ลา้นบาท) นี้จะผลติไฟฟ้า 1,285 เมกกะวตัต ์โดยรอ้ยละ 95 ของพลงังาน
ทีผ่ลติไดจ้ะถูกขายใหแ้ก่ประเทศไทยตามทีล่งนามซือ้ขายกนัไวใ้น PPA 
 
แม่น ้าโขงเป็นแหล่งประมงน ้าจดืที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก และเป็นแม่น ้าทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพมากเป็นอนัดบัสอง
รองจากแม่น ้าอเมซอน  เขือ่นไซยะบุรจีะสรา้งความเสยีหายอย่างส าคญัและไม่อาจแกไ้ขไดต้่อระบบนิเวศน์ของแม่น ้า 
และต่อผูค้นหลายลา้นคนในภูมภิาคนี้ทีต่อ้งพึง่พงิทรพัยากรอนัสมบูรณ์ของแม่น ้าในวถิีชวีติและความมัน่คงทางอาหาร
ของตน   ความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมอย่างกวา้งขวางทีจ่ะเกดิจากชดุเขือ่น 11 เขือ่น และความจ าเป็นที่
จะตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เตมิ นัน้เป็นเรื่องทีร่บัรูก้นัทัว่ไปและไดร้บัการบนัทกึไวใ้นงานศกึษาทางวทิยาศาสตรจ์ านวน
มากทีท่ าโดยคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขงและผูเ้ชีย่วชาญอื่นๆ รายงานเหล่านี้ไดเ้ตอืนวา่รฐับาลในภูมภิาคนี้ไม่อยู่ใน
สถานะทีจ่ะท าการตดัสนิใจอย่างมขีอ้มูลพรอ้มเกีย่วกบัเขือ่นในเวลานี้  ขอ้กงัวลเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรายงานการ
ประเมนิสิง่แวดลอ้มเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment - SEA) ของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง 
ซึ่งเสนอแนะวา่ใหช้ะลอการตดัสนิใจทัง้หมดเกีย่วกบัเขือ่นไซยะบุรแีละเขือ่นอื่นๆ บนล าน ้าโขงไวก้่อนเป็นเวลาสบิปี  
ณ ปจัจุบนันี้ เราไม่อาจสรา้งเขือ่นไซยะบุรโีดยไม่กอ่ความเสยีหายทางสิง่แวดลอ้มระยะยาวทีรุ่นแรงไดเ้ลย 
 
แมจ้ะมคีวามกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบขา้มพรมแดนของเขือ่นไซยะบุร ีและมกีารคดัคา้นโครงการโดยประชาชนใน
ภูมภิาค แต่โครงการเขือ่นกย็งัอาจจะด าเนินหน้าต่อไปโดยไมม่ขีอ้มูลทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัผลกระทบทีเ่พยีงพอส าหรบัการ
ตดัสนิใจแบบมขีอ้มูลพรอ้ม  ในขณะทีร่ฐับาลสีป่ระเทศยงัไม่มคีวามเหน็พอ้งกนัวา่จะด าเนินโครงการหรอืไม่ รฐับาล
ของประเทศลาวกพ็ยายามทีจ่ะท าโครงการต่อไปฝา่ยเดยีว แมว้า่จะมขีอ้ผกูมดัเรื่องความร่วมมอืระดบัภูมภิาคกต็าม  
ส่วนประเทศไทยกด็ าเนินการซือ้พลงังานรอ้ยละ 95 ของเขือ่นไซยะบุร ีแมว้า่หน่วยงานหลกัๆ จะไมไ่ดท้ าการแจง้
ประชาชน ปรกึษาหารอื และประเมนิผลกระทบโครงการ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และมตติ่างๆ ของ
รฐับาลกต็าม 
 
การทีม่ปีระเทศไทยเป็นผูซ้ื้อพลงังานจากเขือ่นไซยะบุร ีเป็นการปทูางใหโ้ครงการด าเนนิต่อไป  การทีร่ฐัจะซื้อ
พลงังานจากโครงการทีม่แีนวโน้มจะก่อใหเ้กดิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดนอย่างรนุแรง นัน้ท าใหต้อ้งมกีาร
ปฏบิตัติามพนัธกรณตีามกฎหมายระดบัชาตแิละกฎหมายระหวา่งประเทศ  นอกจากนี้ บรรษทัของไทยยงัมสี่วน
เกีย่วกบัในโครงการนี้อกีดว้ย  ดงัต่อไปนี้ 
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 - บรษิทั ช. การชา่ง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถอืหุน้รอ้ยละ 50 ของบรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร์ 
จ ากดั (Xayaburi Power Company Limited) ซึ่งเป็นผูพ้ฒันาโครงการหลกั 
 - บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ในฐานะเป็นบรษิทัแม่ของบรษิทันทซีนิเนอรย์ี ่จ ากดั (Natee 
Synergy Company Limited) ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของบรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
 - บรษิทัผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (Electricity Generating Public Company Limited: 
EGCO) ซึ่งถอืหุน้รอ้ยละ 12.5 ของบรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
 - บรษิทัทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถอืหุน้รอ้ยละ 7.5 ของบรษิทัไซยะบุร ีพาว
เวอร ์จ ากดั 
 - ธนาคารในประเทศไทย ไดแ้ก ่ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณชิย ์ธนาคารกรุงไทย 
และธนาคารกรุงเทพฯ (ในทีน่ี้เรยีกรวมๆ วา่ “กลุ่มธนาคาร”) ในฐานะทีเ่ป็นผูใ้หเ้งนิกูแ้ก่โครงการ 

 
2. ผลกระทบจากเขือ่น 
2.1 ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
การศกึษาเชงิลกึไดส้รุปวา่ แผนการสรา้งเขือ่นจะก่อผลกระทบรุนแรงมหาศาลต่อสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาติ และ
ผลกระทบเหล่านี้ไม่สามารถบรรเทาลงได ้เชน่: 
 - มโีอกาสจะเกดิการสูญพนัธุข์องสิง่มชีวีติทีใ่กลสู้ญพนัธุ ์41 ชนิด รวมถงึปลาบกึดว้ย 
 - มโีอกาสในการลดปรมิาณปลาแม่น ้าโขงลงอยา่งมาก เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงทางอุทกวทิยุและปลา
หลายพนัธุท์ีต่อ้งอพยพไม่สามารถขา้มเขื่อนไปได ้
 - การกกัตวัของตะกอนทีไ่ม่อาจผา่นเขือ่นมาได ้ท าใหเ้กดิการลดธาตอุาหารส าหรบัพืน้ทีท่ าการเกษตรและ
การประมงตอนลา่งของแม่น ้า และท าใหน้ ้ามคีณุภาพแย่ลง 

- ฯลฯ 
2.2 การคาดการณ์ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสงัคม 
จากผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นทีค่าดการณ์กนัทัว่ไปของเขื่อนไซยะบุรแีละเขือ่นอื่นๆ ในแผนอกี 10 เขือ่น กไ็ม่
เป็นทีน่่าแปลกใจเลยวา่เป็นทีค่าดกนัวา่ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสงัคมของเขือ่นนี้จะรนุแรงยิง่  ตวัอย่างเชน่: 
 - จะเกดิการสูญเสยีการประกอบอาชพีประมงในล าน ้าโขง และการสูญเสยีการผลติทางการเกษตรในชายฝ ัง่ล า
น ้าโขง 
 - จะเกดิความไม่เท่าเทยีม และความยากแคน้ เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครวัยากจนในชนบท และ
ในเมอืงของประเทศตามล าน ้า ท าใหบ้ัน่ทอนความมัน่คงทางอาหาร 
 - จะเกดิการบงัคบัใหช้มุชนตอ้งยา้ยถิน่ฐานเนื่องจากไม่อาจจะประกอบอาชพีทีต่อ้งพึง่พงิล าน ้าโขงได้ 

  
3. นโยบายพลงังานของไทยทีส่่งผลกระทบตอ่ประชาชน 
หนึ่งในนโยบายพลงังานของไทย กค็อื การจดัซื้อพลงังานทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของประเทศ ทีม่คีุณภาพดแีละมี
ความมัน่คง และทีม่รีาคาสมเหตุสมผลและเป็นธรรม  มกีารเน้นเรื่องการใชแ้ละการพฒันาพลงังานหมุนเวยีนอย่าง
เตม็ที ่เพือ่น าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืทัง้ในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการลดการพึง่พาพลงังาน
น าเขา้ดว้ย 
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การศกึษาเกีย่วกบัความยัง่ยนืทางพลงังานในประเทศไทยแสดงใหเ้หน็วา่ แผนการพฒันาพลงังานทีก่ฟผ.ตพีมิพเ์มื่อ
ปี 2553 นัน้องิอยู่กบัการพยากรณ์ความตอ้งการทีสู่งกวา่ความตอ้งการจรงิ  พลงัไทยซึ่งเป็นองคก์รเอกชนไม่แสวงหา
ก าไรไดท้ าการวเิคราะหน์โยบายพลงังานทีเ่ป็นเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะ ชีว้า่ พลงังานส ารองถูกก าหนดไวส้งู
กวา่ความจ าเป็นจรงิ  งานศกึษาของพลงัไทยพบวา่ ประเทศไทยมศีกัยภาพในการผลติพลงังานส ารองเพยีงพอ และ
ไม่จ าเป็นตอ้งมแีหล่งพลงังานเพิม่เตมิ โดยเฉพาะจากโครงการทีจ่ะก่อผลเสยีหายอยา่งเขือ่นไซยะบุร ี การพยากรณ์
ปรมิาณความตอ้งการไฟฟ้าสูงเกนิเชน่นี้ ขดักบันโยบายพลงังานทีไ่ดถู้กเขยีนเขา้ไวใ้นกฎหมายไทย ซึ่งตวักฎหมาย
ไดเ้น้นเรือ่งการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการลดการพึง่พาพลงังานน าเขา้ดว้ย 
 
นโยบายอกีประการหนึ่ง กค็อื การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชมุชนทอ้งถิน่และสาธารณชนทัว่ไปในการจดัการและ
ตดิตามปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน เพื่อดูแลใหก้ารจดัการเป็นไปอยา่งโปร่งใส  หากมกีารมสี่วนร่วมของชมุชน
ทอ้งถิน่และสาธารณชนทัว่ไปแลว้ กจ็ะเป็นเครือ่งมอืหลกัในการยกประเดน็ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สญัญาซื้อพลงังาน อยา่งทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกฟผ.และช.การชา่ง กบับรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร ์ขึน้มาได้ 
 
4. ผลกระทบต่อเขตแดนประเทศ 
เนื่องจากการก่อสรา้งเขือ่นกัน้ล าน ้าโขงอาจจะท าใหส้นัดอนทรายในล าน ้าโขงเปลีย่นทศิทางได ้ซึ่จะส่งใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงหลกัดนิแดนของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยและประเทศลาวมขีอ้ตกลงตามสนธสิญัญาฝรัง่เศสไว้
เกีย่วกบัเขตแดนในล าน ้าโขง ซึ่งจากขอ้เทจ็จรงิทีผ่า่นมาจากการสรา้งเขือ่นกัน้น ้าโขงตอนบนในประเทศจนี กท็ าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงของสนัดอนทรายในล าน ้าทีม่ลีกัษณะท าใหป้ระเทศไทยตอ้งสูญเสยีดนิแดนอนัเกดิจากการ
เปลีย่นสภาพของสนัดอนทราย ดงันัน้ โครงการเขือ่นไซยะบุรกีย็่อมก่อใหเ้กดิปญัหานี้เชน่กนั แต่กลบัไม่ปรากฏวา่มี
การศกึษาถงึผลกระทบนี้ การทีก่ฟผ.ท าสญัญาซื้อไฟฟ้าจงึเท่ากบัเป็นการสนบัสนุนใหม้กีารเกดิการสูญเสยีดนิแดน
ดงักล่าวทีก่ลา่วมาแลว้ดว้ย 
 
5. ผลกระทบต่อการสูญเสยีงบประมาณในการซื้อไฟฟ้าทีไ่ม่เหมาะสม 
ดงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้เกีย่วกบันโยบายพลงังานทีไ่มเ่หมาะสม การที่กกฟผ.เป็นหน่วยงานของรฐัทีแ่มจ้ะมรีายไดจ้ากการ
ขายไฟฟ้า แต่กเ็ป็นเงนิของรฐัทีป่ระชาชนผูเ้สยีภาษ ีผูซ้ือ้ไฟฟ้า และผูท้ีจ่ะมสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารจากรฐั ดงันัน้ การที่
หน่วยงานรฐัจะด าเนนิการใดๆโดยใชเ้งนิของรฐัในการลงทุน การทีก่ฟผ.ด าเนนิการโดยไม่เป็นไปตามขัน้ตอนของ
กฎหมาย และไม่เป็นไปตามความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ ย่อมตอ้งส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศ 
 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวเหล่าน้ี จึงเหน็ว่า โครงการท าสญัญาซ้ือไฟฟ้าของกฟผ. เป็นโครงการท่ีไม่ชอบ
ด้วยข้อเทจ็จริง ข้อกฎหมาย ไม่เป็นไปตามกระบวนการขัน้ตอนท่ีถกูต้องตามกฎหมาย จึงมีความเหน็ว่า 
ควรฟ้องกฟผ.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีการยกเลิกโครงการ หรือชะลอโครงการไปจนกว่าจะได้มี
การปฏิบติัตามกฎหมายอย่างถกูต้องสมบูรณ์ 
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สรปุประเดน็ท่ีจะด าเนินการฟ้องโครงการซ้ือไฟฟ้าของกฟผ.ต่อศาลปกครอง 
 
ดว้ยขอ้เทจ็จรงิเหลา่นี้ ผูอ้าศยัอยู่ในพืน้ทีลุ่่มน ้าโขงมสีทิธทิีจ่ะหนัไปพึง่พากระบวนการทางตุลาการ และขอฟ้องคดตีอ่
ศาลปกครองโดย 
 
ผูฟ้้องคดี:  
 - ประชาชนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณลุ่มน ้าโขงในประเทศไทย 
 - ประชาชนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณลุ่มน ้าโขงในประเทศลาว, เวยีดนาม กมัพูชา 
 - ประชาชนผูเ้สยีภาษ ีเนื่องจากกฟผ. เอาเงนิของรฐัไปซื้อไฟฟ้า ซคึง่เงนิดงักล่าวเป็นเงนิภาษขีองประชาชน 
 
ผูถ้กูฟ้องคดี:  
 - การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
 - คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
 - กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในฐานะ คณะกรรมการลุม่แม่น ้าโขง 
 - กระทรวงพลงังาน ในฐานะก ากบักฟผ. 
 - คณะรฐัมนตร ี
 
ข้อกล่าวหา: 

- ไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิวา่ดว้ย การปฏบิตัติามขอ้ตกลงแม่น ้าโขง 
การเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร 

- ไม่ปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญ วา่ดว้ย มาตรา 57 และมาตรา 58 วา่ดว้ยเรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารและ
กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน มาตรา 66 เรื่องสทิธชิมุชน มาตรา 67 การวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และการรบัฟงัความคดิเหน็ มาตรา 82 ความผกูพนัของรฐัต่อกตกิาระหวา่งประเทศ 

- ไม่ปฏบิตัติามขอ้กฎหมายของคณะกรรมาธกิารแม่น ้าโขง วา่ดว้ยกระบวนการ การแจง้ใหท้ราบ การ
ปรกึษาหารอืก่อนด าเนินการ และการท าขอ้ตกลง 

- โครงการซื้อไฟฟ้าเป็นโครงการทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ประชาชน และความมัน่คงของชาตวิา่
ดว้ยเรื่องดนิแดน 

 

ค าขอท้ายฟ้อง: 
- ขอใหย้กเลกิโครงการซือ้ไฟฟ้า ระหวา่ง กฟผ.และลาว จากโครงการเขือ่นไซยะบุร ีเนื่องจากไดม้กีารลงนาม
ไปโดยไมไ่ดป้ฏบิตัติามรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และมตติ่างๆ ของรฐับาล 
- ขอใหก้ าหนดวา่ ทัง้กฟผ.และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หากจะด าเนนิโครงการตอ่ จะตอ้งปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญ 
กฎหมาย และมตติ่างๆ ของรฐับาล กอ่นทีจ่ะกระท าการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อพลงังานจากโครงการเขือ่น
ไซยะบุร ีรวมถงึการแจง้เตอืน และการเผยแพรข่อ้มูล การปรกึษาหารอือย่างเพยีงพอและมสีาระส าคญั และมี
การประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมของโครงการทัง้ต่อภายในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ ที่
จะไดร้บัผลกระทบขา้มพรมแดน 
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ค าขอคุ้มครองชัว่คราวก่อนมีค าพิพากษา: 

- ในระหวา่งการพจิารณาคด ีขอใหก้ฟผ.ยุตกิารด าเนินการใดๆเกีย่วกบัการปฏิบตัติามสญัญาไวก้่อนจนกวา่
ศาลจะมคี าพพิากษาเพื่อคุม้ครองไม่ใหเ้กดิความเสยีหายไปมากกวา่ทีเ่ป็นอยู่ 

 
----------------------------- 


