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บทน� ำ
คณะท�ำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน (Extra-Territorial Obligations:
ETOs Watch) เกิดจากความสนใจร่วมกันของหน่วยงานจ�ำนวนหนึ่ง ทีไ่ ด้ตดิ ตาม
สถานการณ์ดา้ นการพัฒนาและสิง่ แวดล้อมในประเทศเพือ่ นบ้านของไทย อันประกอบ
ไปด้วย ประเทศกัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม (หรือเรียกอีกชือ่ ว่า CLMV)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานการณ์ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนและปั ญหา
ด้านการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนโดยตรงของรัฐวิสาหกิจ
หรือภาคเอกชนของไทย ไม่วา่ สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวนัน้ จะส่งผลกระทบ
ข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยหรือไม่กต็ าม
การจัดท�ำรายงานรายงานการติดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่าง
ประเทศ: กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชนฉบับนี้ ได้เสร็จสิน้
ลงในเดือนกันยายน 2560 โดยมีกรณีศกึ ษาในประเทศต่าง ๆ 12 กรณีศกึ ษา จ�ำแนก
ไปตามประเทศ ได้แก่
ประเทศ สปป.ลาว ได้แก่ โครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำไซยะบุร,ี โครงการ
ไฟฟ้ าพลังน�้ำเขือ่ นปากแบ่ง, โครงการโรงไฟฟ้ าหงสาลิกไนต์
ประเทศเมียนมา ได้แก่ โครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำเขือ่ นฮัตจี, โครงการ
ท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย, โครงการเหมืองแร่ดบี กุ เฮงดา, โครงการ
เหมืองแร่ถา่ นหินบานชอง, โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินเย, โครงการโรงงานปูนซีเมนต์
และโรงไฟฟ้ าถ่านหินเมาะลัมใย
ประเทศกัมพูชา ได้แก่ โครงการปลูกอ้อยและจัดตัง้ โรงงานน�้ำตาล
โอดอร์เมียนเจย, โครงการปลูกอ้อยและจัดตัง้ โรงงานน�้ำตาลเกาะกง
ประเทศเวียดนาม ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินกวางจิ 1
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รายงานการติ ดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

11 โครงการลงทุนโดยตรงของไทย เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยตรง
เท่านัน้ โดยการลงทุนสะสมในช่วงปี 2548 – 2559 ไทยลงทุนโดยตรงในประเทศ
เมียนมา, สปป.ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม โดยรวมมีมลู ค่าเท่ากับ 114,362.01,
75,874.58, 32,287.83, 107,503.71 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ ได้มกี ารลงทุนหลัก ๆ
ในภาคไฟฟ้ า ขุดเจาะก๊าซ-น�้ำมัน ไอน�้ำและระบบปรับอากาศภาคบริการทางการเงิน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (เช่น น�้ำตาล, สิง่ ทอ) ธุรกรรม การกูย้ มื ระหว่างบริษทั
ในเครือ สินเชือ่ การค้า ภาคการท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เป็ นต้น มูลเหตุสำ� คัญทีด่ งึ ดูดและผลักดันการลงทุนของไทยสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน
จากงานวิจยั ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ ได้ระบุวา่ เป็ นการแสวงหา
ตลาดและแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และการกระจายความเสีย่ ง
เนือ้ หาหลักของรายงานฉบับนี้ ได้แบ่งประเด็นหลัก ๆ ได้แก่
การศึกษาภาพรวมของการลงทุนโดยตรงของไทยทัวโลกและในภู
่
มภิ าคอาเซียน,
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศในภูมภิ าค CLMV, สถานการณ์ตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ถึงเดือนกันยายน 2560),
กรณีศกึ ษา 12 กรณี (ในแต่ละกรณีจะได้ศกึ ษาถึงรูปแบบการลงทุน, หน่วยงาน
องค์กร หรือสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง, ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน, ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม)
รายงานฉบับนี้ได้ขอ้ ค้นพบส�ำคัญ คือ สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
จากการลงทุนโดยตรงในประเทศเพือ่ นบ้านนัน้ เกิดจากปัจจัยส�ำคัญ อาทิ
ช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายสิง่ แวดล้อม, ช่องว่างของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ช่องว่างของกฎหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, การ
เปิดเผยข้อมูลและกระบวนการรับฟังความเห็นทีไ่ ม่สมบูรณ์, ความรับผิดชอบของ
ธนาคารพาณิชย์ทใ่ี ห้เงินกูแ้ ก่โครงการต่าง ๆ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ คณะรัฐมนตรีจะได้มมี ติให้ดำ� เนินการปรับปรุง
การลงทุนของภาคเอกชนไทย ได้แก่กรณี โครงการปลูกอ้อยและจัดตัง้ โรงงาน
น�้ำตาล โอดอร์เมียนเจย ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และ
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โครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่
16 พฤษภาคม 2559 โดยให้มกี ารก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุน
สัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยน�ำหลักการชีแ้ นะ
แห่งสหประชาชาติดา้ นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (การปฏิบตั ติ ามกรอบการคุม้ ครอง
เคารพ เยียวยา) มาเป็ นกรอบในการด�ำเนินการของการลงทุนในต่างประเทศของ
ผูล้ งทุนสัญชาติไทย หากแต่ในทางปฏิบตั นิ นั ้ ยังไม่มกี ลไกของรัฐบาลหรือภาค
ราชการ ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ตามมติคณะรัฐมนตรีทงั ้ สองนี้
คณะท�ำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเป็ นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการติดตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ในประเทศเพือ่ นบ้าน ในอันทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรูข้ องสังคม
ไทยและเพือ่ นบ้าน ในอันทีจ่ ะพัฒนาความร่วมมือเพือ่ ยกระดับการลงทุนโดยตรง
ของไทย ให้มจี ดุ เน้นกรอบของการคุม้ ครองและเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักมากกว่า
กรอบเรือ่ งของการเยียวยา เพราะนีค่ อื หลักประกันพืน้ ฐานของกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินอนาคตของชุมชน ทีอ่ าจจะต้องเปลีย่ นแปลงไปตลอดกาล
คณะท�ำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย ใคร่ขอขอบคุณ เสมสิกขาลัย
และมูลนิธไิ ฮน์รคิ เบิลล์ ในการสนับสนุนการจัดท�ำรายงานการติดตามการลงทุนโดยตรง
ของไทยในต่างประเทศ: กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชน
และการจัดพิมพ์รายงานโดย เสมสิกขาลัย

ด้วยมิตรภาพข้ามพรมแดน
คณะท�ำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน
เมษายน 2561
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รายงานการติ ดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม. กับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนของไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)1 ได้ตดิ ตามและตรวจสอบ
กรณีรอ้ งเรียนการละเมิดสิทธิชมุ ชน และการจัดการฐานทรัพยากรในกรณีของ
บุคคล/กลุม่ บุคคลสัญชาติไทยทีเ่ ป็ นองค์กรภาครัฐ และ/หรือมิใช่ภาครัฐ (state and
non-state actors) ทีจ่ ดั ท�ำโครงการพัฒนาหรือธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศเพือ่ น
บ้าน ตามกรณีรอ้ งเรียนต่างๆ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมา ทัง้ ในราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี
กระบวนการด�ำเนินงาน ครอบคลุม (1) การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผูถ้ กู กล่าวหา
กระท�ำการละเมิด และ/หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพืน้ ทีใ่ นกรณีทเ่ี ป็ นพืน้ ที่
ของประเทศไทย หรือเป็ นเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ2 (2) การประสานงานกับ
องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ และ/หรือภายในท้องถิน่ ของประเทศนัน้ ๆ ในการ
ออกแบบ และจัดท�ำการศึกษาหรือวิจยั เพือ่ รวบรวมข้อเท็จจริงในกรณีทเ่ี ป็ นพืน้ ที่
นอกประเทศไทย3 (3) การจัด น�ำเสนอ และ/หรือเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ
ระหว่างประเทศเพือ่ น�ำเสนอและแลกเปลีย่ นข้อมูลกับพืน้ ทีต่ ่างๆ4 (4) การจัดท�ำ
รายงานการตรวจสอบ และพิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมกับน�ำเสนอต่อ
1 เริม่ ต้นโดย กสม. ชุดทีส่ อง (คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชมุ ชนและฐานทรัพยากร โดยมีนายนิรนั ดร์ พิทกั ษ์
วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน) และ กสม. ชุดทีส่ าม (คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงาน
ด้านสิทธิชมุ ชนและฐานทรัพยากร โดยมีนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน)
2 โดยพิจารณาถึงเขตอ�ำนาจรัฐ หรือกฎหมายของประเทศไทย (Jurisdiction) เป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กรณีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในแม่น้ำ� หรือแหล่งทรัพยากรร่วมของประเทศต่างๆ อาทิ แม่น้ำ� สาละวินใน
ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแม่น้ำ� โขง ในชายแดนระหว่างราช
อาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3 โดยพิจารณาถึงหลักการส�ำคัญของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ทีค่ ำ� นึงถึงความรับผิดชอบของรัฐต่อการกระท�ำ
ของธุรกิจทีถ่ อื สัญชาติของรัฐนัน้ ๆ อาทิ กรณีขอ้ พิพาทอุตสาหกรรมผลิตน�้ำตาลสัญชาติไทยกับการจัดการทีด่ นิ
ในจังหวัดเกาะกง และอุดรมีชยั ราชอาณาจักรกัมพูชา และกรณีการจัดท�ำเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายโดยการ
ด�ำเนินการของธุรกิจร่วมทุนสัญชาติไทย และอืน่ ๆ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
4 อาทิ การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคเอเชีย และการน�ำเสนอต่อที่
ประชุมระดับภูมภิ าคว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเกษตรพาณิชย์ (SEA Conference on Human Rights and Agribusiness) ตังแต่
้ ปี 2554 เป็นต้นมา ตลอดจนการน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมระดับโลกว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษย
ชน (Forum of Business and Human Rights) ในปี 2556 และการเข้าร่วมการดังกล่าวจนถึงปัจจุบนั
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รัฐบาล และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง5 และ (5) การสือ่ สาร และสร้างความเข้าใจ ตลอดจน
การติดตามกระบวนการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย6
ทังนี
้ ้ กสม. ได้น�ำเสนอรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องที่ 1120/2558 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2558 เรือ่ งสิทธิชมุ ชน กรณีโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจ
ทวาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึง่ ประเทศไทยได้รว่ มลงนามในบันทึกข้อ
ตกลงในการพัฒนา ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวายต่อรัฐบาล7 ซึง่ ต่อมาทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบแนวทางทีจ่ ะผลัก
ดันให้ประเทศไทยมีมาตรการและแนวทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในการส่งเสริมให้เอกชน
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพหลักพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชนในการลงทุนทัง้
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ รวมถึงการลงทุนสัญชาติไทยในต่างประเทศซึง่ เป็ นไปตาม
ข้อเสนอของกสม. อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558-2560) โดยก�ำหนดการด�ำเนินการใน 4
ประเด็น8 พร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐร่วมมือกับเอกชนต่าง ๆ เช่นสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
เพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็ นรูปธรรมรวมทัง้ ให้รายงานความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน ซึง่ ต่อมาภาคประชาสังคม หน่วยงานวิชาการ ตลอดจนองค์กรสิทธิมนุษยชน
ทัง้ ภายในและระหว่างประเทศได้มคี วามพยายามร่วมกันในการผลักดันการปฏิบตั ิ
ในเชิงรูปธรรมทีเ่ ป็นผลของมติดงั กล่าว
5 อาทิ รายงานผลการพิจารณาค�ำร้องที่ 115/2558 สิทธิชมุ ชน กรณีการด�ำเนินงานของบริษทั ผูผ้ ลิตน�้ำตาล
สัญชาติไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอส�ำโรง (Samrong) อ�ำเภอจงกล (Chongkal)
จังหวัดอุดรมีชยั (OddarMeanchey) และรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องที่ 1120/2558 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2558 เรือ่ งสิทธิชมุ ชน กรณีโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ทป่ี ระเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อชาวทวาย
6 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
7 หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0003/138ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2559
8 กล่าวคือ (1) การผลักดันให้เอกชนมีมาตรการทีส่ ง่ เสริมสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆโดยตรงและเข้มข้น
มากขึน้ โดยขยายผลการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) พร้อมกับก�ำหนดให้
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รายงานการติ ดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เช่นเดียวกันในปี 2560 ภายหลังจากที่ กสม. ได้นำ� เสนอรายงานผลการ
พิจารณาค�ำร้องที่ 115/2558 สิทธิชมุ ชน กรณีการด�ำเนินงานของบริษทั ผูผ้ ลิตน�้ำตาล
สัญชาติไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอส�ำโรง (Samrong) อ�ำเภอจงกล
(Chongkal) จังหวัดอุดรมีชยั (OddarMeanchey) รัฐบาลก็มมี ติ ครม. เมือ่ วันที่ 2
พฤษภาคม 2560 เน้นย�ำ้ การน�ำกรอบการคุม้ ครอง เคารพ เยียวยาตามหลักการชีแ้ นะ
แห่งสหประชาชาติดา้ นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights - UNGPs) มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการของการลงทุน
ในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทย และผลักดันการปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าวให้
มีการน�ำหลักการดังกล่าวไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและแพร่หลายมากขึน้ โดยรัฐบาล
จะเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ติดตามให้มนใจว่
ั ่ าการลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยมีการเคารพ
หลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ทังนี
้ ้ ในการติดตามประเมินสถานการณ์การด�ำเนินการเกีย่ วกับ “สิทธิ
ชุมชน และการจัดการฐานทรัพยากรข้ามพรมแดน” ในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติซง่ึ รับผิดชอบดูแลเรือ่ งดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ยังพบผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุ ษยชนและสิง่ แวดล้อมเนื่องจากการลงทุนของธุรกิจสัญชาติไทยใน
ประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ มิได้เป็ นไปตามหลักการ UNGPs และสนธิสญ
ั ญาหลักด้าน
สิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็ นภาคีจงึ ขอยืนยันให้รฐั บาลและหน่วยงานของไทย
เอกชนทีล่ งทุนในต่างประเทศด�ำเนินการเรือ่ งนี้มากขึน้ อาทิ การจัดให้มกี ลไกปรึกษาหารือและรับข้อ
ร้องเรียนจากชุมชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ การศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการต่าง ๆ
รวมถึงจัดท�ำรายงานประจ�ำปี หรือเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ สี าระเกีย่ วกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (กระทรวง
การคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) (2) การก�ำหนดเครือ่ งมือเชิงนโยบายที่
แสดงความมุง่ มันและจริ
่
งจังทางการเมือง การจัดท�ำยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศทีค่ รอบคลุมสาระ
ด้านสิทธิมนุ ษยชนและร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ ะดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนรวมทัง้ พิจารณาความเป็ นไปได้ในการใช้เครือ่ งมือประเภทแรงจูงใจทางภาษี หรือเงือ่ นไข
ในการขอรับเงินกูห้ รือสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการผลักดันให้เอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนและรักษา
สิง่ แวดล้อม (กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ บีโอไอ กระทรวงยุตธิ รรมและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์) (3) การเผยแพร่ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และเคารพหลักพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน ในการลงทุน และ (4) การแสดงบทบาทน�ำในภูมภิ าคโดยเฉพาะ
อาเซียน (ASEAN) ในการรับรองเอกสารการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเพือ่ แสดงเจตนารมณ์
ของอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง)
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ร่วมกันสร้างหลักประกัน การก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน พร้อมกับจัดท�ำ
กลไก ติดตาม ก�ำกับ ดูแล และรับผิดชอบทีเ่ ข้มแข็ง เพือ่ สร้างความโปร่งใสและ
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อม โดยใช้เป็ นแนวทางการ
ด�ำเนินโครงการและธุรกิจในต่างประเทศของวิสาหกิจจากไทย
เอกสาร “รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ” ฉบับนี้ เป็นหนึง่
ในความพยายามติดตามและประเมินสถานการณ์ดงั กล่าว ซึง่ ได้น�ำเสนอเนื้อหาที่
แสดงให้เห็นถึงลักษณะการลงทุนข้ามพรมแดนของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงหลายปีทผ่ี า่ นมา ทังที
้ เ่ ป็นโครงการซึง่ ได้รบั ความสนับสนุน
จากรัฐและโครงการของเอกชน อันส่งผลให้เกิดข้อกังวลเกีย่ วกับผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อมอันเป็ นผลมาจากการลงทุนเหล่านี้ โครงการขนาด
ใหญ่ของไทยซึง่ ลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้านหลายโครงการเชือ่ มโยงกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ไม่วา่ จะเป็ นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เขือ่ นไฟฟ้ าพลังน�้ำ
ในแม่น้�ำสาละวินของพม่า แปลงปลูกอ้อยทีจ่ งั หวัดเกาะกงและอุดรมีชยั ในกัมพูชา
เหมืองถ่านหินทีห่ งสาและโรงไฟฟ้ าเขือ่ นไซยะบุรแี ละโครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำอืน่ ๆ
บนแม่น้�ำโขงในสปป.ลาว
ทีผ่ า่ นมาชุมชนท้องถิน่ ทังในและนอกประเทศไทย
้
แลทังในและนอกพื
้
น้ ที่
ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว ต่างเรียกร้องให้มกี าร
ตรวจสอบตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อม ทังโดยการฟ้
้
องร้องด�ำเนินคดี
ในศาลและกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทย และการใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ตามกลไก
แบบกึง่ ทางการและอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่ศาล โดยแนวโน้มส�ำคัญล่าสุดภายหลังจากการ
ติดตาม ตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนเกีย่ วกับผลกระทบจากการลงทุนข้ามพรมแดนกลไก
สิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ได้มขี อ้ เสนอเกีย่ วกับการจัดท�ำข้อบังคับเพือ่ ก�ำหนดพันธกรณี
ด้านสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต (extraterritorial human rights obligations - ETOs)
อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้บงั คับกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน เพือ่ ให้มกี ารป้องกันผลกระทบ การตรวจสอบ และการเยียวยาฟื้นฟูเมือ่ เกิด
การละเมิดขึน้ เพือ่ ประกันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการ UNGPs และมติ ครม. ดังกล่าว

7

รายงานการติ ดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
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ดังนัน้ จึงหวังว่า เอกสาร “รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ”
จะเป็นส่วนหนึง่ ของพลังร่วมและเจตนารมณ์ทช่ี ดั เจนขององค์กรทีร่ ว่ มกันจัดท�ำโดยขอ
น�ำเสนอให้รฐั บาลไทยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการใน 6 ขันตอนหลั
้
ก กล่าวคือ
(1) การก�ำหนดบทบัญญัตใิ ห้รฐั วิสาหกิจและการด�ำเนินธุรกิจของประเทศไทยในต่าง
ประเทศต้องเคารพสิทธิมนุษยชน และให้ดำ� เนินการเพือ่ ตรวจสอบ ป้องกัน สอบสวน
ลงโทษ และเยียวยาเมือ่ เกิดการปฏิบตั มิ ชิ อบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้ (2) การ
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนิน
งานตามหลักการชีน้ ำ� แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทังในส่
้ วนที่
เกีย่ วกับพันธกรณีนอกอาณาเขตและการลงทุนข้ามพรมแดน (3) การประกันว่าหน่วย
งานธุรกิจของไทยก�ำหนดให้มนี โยบายด้านสิทธิมนุษยชน ข้อก�ำหนดให้มกี ารตรวจสอบ
เมือ่ มีการลงทุนข้ามพรมแดน และก�ำหนดให้มขี นตอนรั
ั้
บข้อร้องเรียนระดับบริษทั ซึง่
ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินงานสามารถใช้สทิ ธิในการร้องเรียนได้ (4) ด�ำเนิน
การเพิม่ เติมเกีย่ วกับพันธกรณีของหน่วยงานของรัฐ บริษทั ซึง่ เป็นผูร้ บั เหมาจากหน่วย
งานของรัฐซึง่ ลงทุนในพืน้ ทีท่ ม่ี สี งครามความขัดแย้ง รวมทังก�
้ ำหนดให้มกี ารตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ก่อนจะอนุมตั ใิ ห้มกี ารลงทุนนัน้ (5) ก�ำหนดให้มหี รือ
พัฒนากลไกรับค�ำร้องทีเ่ ข้าถึงได้และเป็นผลในระดับประเทศ รวมทังกลไกของศาลและ
้
กลไกอืน่ ๆ เพือ่ การเยียวยาเมือ่ เกิดการปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจาก
การด�ำเนินงานของบริษทั จากไทยในต่างประเทศ และ (6) การร่วมมือกับหน่วยงาน
พหุภาคี ทังอาเซี
้ ยนและธนาคารเพือ่ การพัฒนาพหุภาคีและสถาบันอืน่ ๆ เพือ่ ประกันว่า
หน่วยงานเหล่านีส้ ง่ เสริมให้มกี ารเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ ามหลักการ UNGPs
ในระหว่างการด�ำเนินงานของตน
นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
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การลงทุนข้ามพรมแดนของไทย หรือการลงทุนโดยตรงไทยในต่าง
พ.ศ. 2528-2532) กลุม่
2
บริษทั ทีเ่ ริม่ ไปลงทุนในต่างประเทศรุน่ แรก ๆ เช่น Bangkok Bank (1950s),
CharoenPokphand (1970s), S&P(1990), Saha Union (1972s), Siam Cement
Conglomerate group (1990), Thai Union Food (1990s) และมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้
ภายใต้นโยบาย “เปลีย่ นสนามรบ เป็ นสนามการค้า” ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ ในปี 2534 ทังบริ
้ ษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษทั จดทะเบียนทัวไปซึ
่ ง่ อยู่ภายใต้กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจหลักระดับ
โลกทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “ฉันทามติแห่งวอชิงตัน”3 (Washington Consensus) โดย
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีบทบาทส�ำคัญในการแปลงฉันทามติ
แห่งวอชิงตัน เป็ นแนวการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 เรือ่ งทีส่ ำ� คัญคือ Stabilization (การ
สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ), Liberalization (การเปิ ดเสรีดา้ นการค้า การลงทุน
และการเงินระหว่างประเทศ), Deregulation (การลดการก�ำกับและลดการควบคุม
จากรัฐ) และ Privatization (การถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภ่ าคเอกชน)
โดยทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและในกลุม่ ประเทศ CLMV ก็ถกู ขับเคลือ่ น
ภายใต้กรอบฉันทามติแห่งวอชิงตันนี้จนถึงปัจจุบนั
ประเทศ1 เริม่ ต้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 (ประมาณปี

1 “การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ” (Thai Direct Investment: TDI) ธนาคารแห่งประเทศไทย

ได้ให้ความหมายว่า ธุรกรรมการลงทุนทีผ่ ลู้ งทุนซึง่ มีถนิ่ ฐานในประเทศไทยมีต่อธุรกิจทีม่ ถี นิ่ ฐานในต่าง
ประเทศทีเ่ ป็ นกิจการในเครือ โดยทีผ่ ลู้ งทุนถือหุน้ ของกิจการในเครือหรือกิจการทีน่ �ำเงินไปลงทุนตัง้ แต่
ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
2 Outward foreign direct investment by enterprises from Thailand, Transnational Corporations,
Vol. 16, No. 1 (April 2007) P. 91, by Kee Hwee Wee หน้า 101, 102
3 ฉันทมติแห่งวอชิงตัน” หรือ “Washington Consensus” มีจดุ เริม่ ต้นจากการประมวลข้อเสนอเพือ่ การ
ปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาในปี 2532 โดย จอห์น วิลเลียมสัน (John Williamson ขณะนัน้ ท�ำงาน
ที่ Institute for International Economics นครวอชิงตัน ดีซ)ี ต้องการประมวลชุดของนโยบาย (Policy Menu)
ซึง่ บรรดาสถาบันผลิตความคิด (Think Tanks) ในนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีความเห็นร่วมกันว่าเป็ นนโยบายที่
เหมาะสมส�ำหรับการปฏิรปู เศรษฐกิจ ทังนี
้ ้ วิลเลียมสัน คัดสรรเฉพาะนโยบายทีม่ ผี เู้ ห็นร่วมกันเป็ นส่วนใหญ่
เพือ่ การปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาเท่านัน้ . (อ้างอิงใน ฉันทมติวอชิงตัน, ศาสตราจารย์รงั สรรค์
ธนะพรพันธุ,์ พฤษภาคม 2548)
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มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่ มีมลู ค่าสะสมตังแต่
้
2548-2559 รวมกันประมาณ 2,562,775.95 ล้านบาท โดยมีการลงทุนสะสมในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ฮ่องกง, เคย์แมน ไอส์แลนด์, มอริเชียส, สหรัฐอเมริกา,
บริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์ และประเทศอืน่ ๆ ตามล�ำดับทีไ่ ด้แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มูลค่าการลงทุนโดยตรงในของไทยในต่างประเทศ 2548-2559
ประเทศ
ประเทศกลุม่ อาเซียน
ฮ่องกง
เคย์แมนไอส์แลนด์
มอริเชียส
สหรัฐอเมริกา
บริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์
ประเทศอืน่ ๆ
รวม

2548-2559 (ล้านบาท)
785,949.78
287,794.40
266,474.80
202,836.32
166,502.66
133,562.89
719,655.10
2,562,775.95

ทีม่ า ธนาคารแห่งประเทศไทย www2.bot.or.th/statistics/Download/EC_XT_052_TH_ALL.XLS
(ข้อมูลปรับปรุงเมือ่ 31 กรกฎาคม 2560) พัฒนาตารางข้อมูลโดย Thai ETOs Watch

เมือ่ ดูเฉพาะกลุม่ ประเทศอาเซียน ก็พบว่าในช่วงปี 2548-2559 ประเทศไทย
ไปลงทุนในสิงคโปร์สงู ทีส่ ดุ รองลงมาคือ เมียนมา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย,
ลาว, กัมพูชา, ฟิลปิ ปินส์ และบรูไน ซึง่ ได้แสดงมูลค่าการลงทุนไว้ในตารางที่ 2 กิจการที่
ไทยลงทุนส�ำคัญ ๆ ได้แก่ การลงทุนในภาคพลังงานไฟฟ้า ขุดเจาะก๊าซ-น�้ำมัน ไอน�้ำ
และระบบปรับอากาศภาคบริการทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (เช่น น�้ำตาล,
สิง่ ทอ) ธุรกรรมการกูย้ มื ระหว่างบริษทั ในเครือ, สินเชือ่ การค้า, ภาคการท�ำเหมืองแร่และ
เหมืองหิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นต้น ซึง่ มีบทบาทกระจายในสามรูปแบบ คือ
บทบาทในฐานะผูพ้ ฒั นาโครงการ, ผูส้ นับสนุนโครงการ และผูล้ งทุนสถาบันการเงิน
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ตารางที่ 2 การลงทุนของไทยในกลุม่ ประเทศอาเซียน 2548-2559
ประเทศกลุ่มอาเซียน

2548-2559 (ล้านบาท)

สิงคโปร์

261,064.09

เมียนมา

114,362.01

เวียดนาม

107,503.71

อินโดนีเซีย

94,590.20

มาเลเซีย

87,436.22

ลาว

75,874.58

กัมพูชา

32,287.83

ฟิ ลปิ ปิ นส์

12,698.91

บรูไน

132
รวม

785,949.55

ทีม่ า ธนาคารแห่งประเทศไทย www2.bot.or.th/statistics/Download/EC_XT_052_TH_ALL.XLS
(ข้อมูลปรับปรุงเมือ่ 31 กรกฎาคม 2560) พัฒนาตารางข้อมูลโดย Thai ETOs Watch

ดังนัน้ เมือ่ จัดเรียงล�ำดับของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศจากมากไป
หาน้อย 6 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง, เคย์แมน ไอส์แลนด์, สิงคโปร์, มอริเชียส,
สหรัฐอเมริกา และบริตชิ เวอร์จนิ ไอส์แลนด์ ด้วยมูลค่าสะสมในช่วงปี 2548-2559
คือ 287,794.4, 266,474.8, 261,064.09, 202,836.32, 166,502.66, 133,562.89
ล้านบาทตามล�ำดับดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในตารางที่ 3 กลุม่ ประเทศเหล่านี้นกั ธุรกิจไทย
นิยมใช้เป็ นฐานในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน เพือ่ ลงทุนต่อไปยังประเทศทีส่ าม
เนื่องจากสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีและความสะดวกในการท�ำธุรกรรม
12

ภาพรวมการลงทุนของไทยในต่างประเทศในต่างประเทศ

ตารางที่ 3 การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศสูงสุด 6 อันดับแรก
ระหว่าง 2548-2559
มูลค่าการลงทุน : ล้านบาท

การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ปี 2548-2559
400,000
300,000
200,000
100,000
ฮ่องกง

เคย์แมนฯ

สิงคโปร์

มอริเชียส
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บริตชิ
เวอร์จนิ ฯ

277,794.40

266,474,80

261,064.09

202,836.32

166,502.66

133,562.89

ทีม่ า ธนาคารแห่งประเทศไทย www2.bot.or.th/statistics/Download/EC_XT_052_TH_ALL.XLS
(ข้อมูลปรับปรุงเมือ่ 31 กรกฎาคม 2560) พัฒนาตารางข้อมูลโดย Thai ETOs Watch

สาเหตุของการไปลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชนไทยนัน้ ฝ่ ายวิจยั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำ� การส�ำรวจและพบสาเหตุสำ� คัญ 4 ประการ
ได้แก่4
ประการแรก เพือ่ แสวงหาตลาดใหม่หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมในประเทศทีม่ ี
ตลาดขนาดใหญ่ หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตสูง (Market Seeking)
ประการทีส่ อง เพือ่ แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและเข้าถึงวัตถุดบิ และแรงงานทีถ่ กู
กว่าในประเทศ (Resource and Labor Seeking)
ประการทีส่ าม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
(Efficiency Seeking)
ประการทีส่ ่ี เพือ่ ช่วยในด้านการกระจายความเสีย่ งของภาคธุรกิจ

4 รายงานการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษทั จดทะเบียนไทย ปี 2558 , ฝ่ ายวิจยั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มิถนุ ายน 2559
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สถานภาพการตรวจสอบโครงการ
โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศทีผ่ า่ นมา ได้สร้างผลทีต่ ามมาทังด้
้ านบวก
และด้านลบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลในด้านลบนัน้ ส่วนใหญ่จะถูกเผยแพร่ออกมาใน
เรือ่ งความไม่โปร่งใสและขาดหลักธรรมาภิบาล, ผลกระทบด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม,
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และรวมถึงการเยียวยาทีไ่ ม่เป็ นธรรม และมีหลายกรณีท่ี
ชุมชนในประเทศกัมพูชาและเมียนมา ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้
ได้รอ้ งเรียนให้หน่วยงานของประเทศไทยได้รว่ มตรวจสอบ โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ โครงการ
ปลูกอ้อยและจัดตังโรงงานน�
้
ำ้ ตาลเกาะกง, โครงการปลูกอ้อยและจัดตังโรงงานน�
้
ำ้ ตาลโอด
อร์เมียนเจย, โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นต้น
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งผลให้รฐั บาล
ของไทยยอมรับอย่างเป็ นทางการครัง้ แรกถึงสถานการณ์ปัญหาของการลงทุน
โดยตรงของไทย โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กรณีโครงการ
ท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ประเทศเมียนมา และวันที่ 2 พฤษภาคม
2560 กรณีโครงการปลูกอ้อยและจัดตังโรงงานน�
้
้ำตาลโอดอร์เมียนเจย ประเทศ
กัมพูชา ซึง่ มีสาระส�ำคัญคือ ให้มกี ารจัดตังกลไกหรื
้
อก�ำหนดภารกิจการก�ำกับดูแล
การลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้าน
สิทธิมนุษยชนโดยน�ำหลักการชีแ้ นะแห่งสหประชาชาติดา้ นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(การปฏิบตั ติ ามกรอบการคุม้ ครอง เคารพ เยียวยา) มาเป็ นกรอบในการด�ำเนินการ
ของการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทย
โครงการทีน่ ำ� มาใช้เป็นกรณีศกึ ษาในการศึกษานี้ มีทงที
ั ้ ไ่ ด้ผา่ นการพิจารณา
ตรวจสอบ และอยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และกรณีศกึ ษาทีไ่ ม่ได้เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบรวม
ทังหมด
้
12 กรณี ซึง่ สรุปได้ 4 กลุม่ ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 โครงการทีม่ กี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
และทางกสม. ส่งรายงานการตรวจสอบให้คณะรัฐมนตรีแล้ว และคณะรัฐมนตรี(หรือ
นายกรัฐมนตรี) มีมติหรือค�ำสังต่
่ อเนือ่ งไปยังหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการไฟฟ้า
พลังน�้ำเขือ่ นฮัตจี, โครงการปลูกอ้อยและจัดตังโรงงานน�
้
้ำตาลโอดอร์เมียนเจย,โครงการ
ท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
กลุ่มที่ 2 โครงการทีม่ กี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
และกสม. ส่งรายงานการตรวจสอบให้คณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำ
ไซยะบุร,ี โครงการโรงไฟฟ้ าหงสาลิกไนต์, โครงการปลูกอ้อยและจัดตังโรงงานน�
้
้ำตาล
เกาะกง
กลุ่มที่ 3 โครงการทีม่ กี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ ได้แก่ โครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำเขือ่ นปากแบ่ง, โครงการ
เหมืองแร่ดบี ุกเฮงดา, โครงการเหมืองแร่ถ่านหินบานชอง (Ban Chaung)
กลุม่ ที่ 4 โครงการทีไ่ ม่ได้มกี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แก่
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย, โครงการโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าถ่านหิน, โครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินกวางจิ 1
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นโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาลไทย
ปั จจัยทีผ่ ลักดันให้นกั ลงทุนไทยเข้าลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ นอก
เหนือจากสาเหตุ 4 ประการ ทีฝ่ ่ ายวิจยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย5 ได้
ท�ำการส�ำรวจ ได้แก่ เพือ่ แสวงหาตลาดใหม่หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมในประเทศ
ทีม่ ตี ลาดขนาดใหญ่หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตสูง (Market Seeking), เพือ่ แสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติและเข้าถึงวัตถุดบิ และแรงงานทีถ่ กู กว่าในประเทศ (Resource
and Labor Seeking), เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการแสวงหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (Efficiency Seeking) และเพือ่ ช่วยในด้านการกระจายความเสีย่ งของภาค
ธุรกิจแล้วนัน้ การสนับสนุนของรัฐไทย ทัง้ ในเชิงนโยบาย และผ่านกลไกของรัฐ
ก็เป็ นส่วนส�ำคัญในการสร้างความมันใจในการไปลงทุ
่
นในต่างประเทศ เช่น
ส�ำนั กงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิ จกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) หรือ สพพ. (Neighbouring Countries Economic Development
Cooperation Agency (Public Organization): NEDA) ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็ นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประเทศเพือ่ นบ้านและ
ประเทศอืน่ ๆ ทัง้ ด้านการเงินและวิชาการ, การให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพือ่ นบ้านเช่น การจัดท�ำรายงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศ
เพือ่ นบ้านทัง้ 4 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา และเมียนมา6รวมทัง้
การสนับสนุ นโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน�้ ำลึกทวาย7ให้เป็ น
โครงการหลักในแผนงานของ NEDA
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายการเคลือ่ น
ย้ายเงินทุนเข้าออก ซึง่ ล่าสุดในเดือนเมษายน 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ท�ำการผ่อนคลายเงินทุนไหลเข้าออกเพิม่ เติมภายใต้แผนแม่บทเงินทุนเคลือ่ นย้าย
5 รายงานการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษทั จดทะเบียนไทย ปี 2558 , ฝ่ ายวิจยั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มิถนุ ายน 2559
6 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน), ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
กับประเทศเพือ่ นบ้าน, เข้าถึงได้จาก http://www.neda.or.th/home/download-with-thumb.php?id=192
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ระหว่างประเทศช่วงปี 2558-2560 (นอกเหนือจากการเปิดเสรีทางการเงิน ตามพันธะข้อ 8
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีผลในการยกเลิกการควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินที่
เกีย่ วข้องกับธุรกรรมการค้า ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม 25338) ซึง่ จะช่วยให้การออกไป
ลงทุนภายนอกประเทศเกิดประสิทธิภาพและมีตน้ ทุนทีต่ ำ่� ลง โดยเฉพาะต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับ
การแลกเปลีย่ นเงินตราในอนาคต9
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM Bank)
เป็ นสถาบันการเงินของรัฐทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัตธิ นาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผล
บังคับใช้ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 7 กันยายน 2536 เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทีม่ บี ทบาท
หน้าทีใ่ นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การน�ำเข้า การลงทุนทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ส�ำหรับกรณีศกึ ษา 4 กรณีพบว่า EXIM Bank ได้ให้เงินกูใ้ นโครงการ
เขือ่ นไซยะบุร ี ในลาว และให้เงินกูแ้ ก่ บมจ. ทีทซี แี อล ในโครงการโรงไฟฟ้ าอันโลน ใน
ประเทศเมียนมา
กระทรวงการต่างประเทศ เปรียบเสมือนตัวแทนอย่างเป็นทางการของภาค
รัฐในการเจรจาพัฒนาความตกลงต่างๆ เช่น การจัดท�ำความตกลงคุม้ ครองการลงทุน
ซึง่ เริม่ มาตังแต่
้ ปี 2505 (ความตกลงเพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุนระหว่าง
ไทยและกัมพูชา มีผลใช้บงั คับวันที่ 18 เมษายน 2540, ไทยและลาว มีผลใช้บงั คับวัน
ที่ 7 ธันวาคม 2533, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีผลใช้บงั คับ 8 มิถนุ ายน 2555)
รวมทัง้ การใช้สถานทูตไทยในประเทศต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนโครงการลงทุนของทัง้
ภาครัฐและเอกชน เช่น สถานทูตไทยประจ�ำกรุงย่างกุง้ ได้จดั บรรยายพิเศษเรือ่ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ให้แก่คณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคสันนิบาตชาติ
เพือ่ ประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) เมือ่ วันที่ 17
พฤษภาคม 2559
7 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน), NEDA กับ โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษทวาย, เข้าถึงได้จาก http://www.neda.or.th/home/download-with-thumb.php?id=79
8 ธนาคารแห่งประเทศไทย, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, เข้าถึงได้จาก https://www.bot.or.th/Thai/
AboutBOT/RolesAndHistory/Pages/IMF.aspx
9 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 7 พฤษภาคม 2558
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กรมสรรพากร มีบทบาทในการท�ำความตกลงด้านการยกเว้นการเก็บ
ภาษีซำ้� ซ้อนกับประเทศต่าง ๆ เช่น อนุสญ
ั ญาฯทีม่ ผี ลบังคับใช้แล้วกับเมียนมา เมือ่
วันที่ 15 ส.ค. 2554, มอริเชียส เมือ่ 10 มิถนุ ายน 2541, ลาว เมือ่ 23 ธันวาคม 2540,
สิงคโปร์ เมือ่ 27 เมษายน 2519, ฮ่องกง 7 ธันวาคม 2548 เป็ นต้น
ในด้านนโยบายนัน้ รัฐบาลไทยได้พฒ
ั นากรอบความตกลงต่าง ๆ กับประเทศกลุม่
CLMV เพือ่ ให้เกิดทัง้ การลงทุนโดยตรงของไทย และส่งเสริมการค้าขายระหว่าง
ประเทศมากขึน้ เช่น
การท�ำความตกลงการซือ้ ขายไฟฟ้ ากับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ จะเปิ ดโอกาสให้ทงั ้
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ า และบริษทั ต่าง ๆ จากไทยเข้าไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ าเพือ่ ส่งขาย
กลับมายังไทย ได้แก่ ความตกลงระหว่างไทย-ลาว ซือ้ ขายไฟฟ้ าปริมาณ 9,000 เมกะ
วัตต์ ลงนามเมือ่ 6 กันยายน 2559, ความตกลงระหว่าง ไทย-เมียนมา ซือ้ ขายไฟฟ้ า
ปริมาณ 1,500 เมกะวัตต์ ลงนามเมือ่ 4 กรกฎาคม2540 ปัจจุบนั ไทย-เมียนมา ก�ำลัง
เริม่ เจรจาเพือ่ ลงนามในความตกลงฉบับใหม่
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงระหว่างกัมพูชา ลาว
เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS) ลงนามวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ทีเ่ มืองพุกาม
ประเทศเมียนมาเป็ นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุ ภมู ภิ าคทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ 1. การอ�ำนวยความสะดวกการค้าการ
ลงทุน 2. การเกษตร 3. อุตสาหกรรมและพลังงาน 4. การเชือ่ มเส้นทางคมนาคม
5. การท่องเทีย่ ว 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7. สาธารณสุข และ 8. สิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เส้นทางเชือ่ มโยงระหว่างท่าเรือน�้ำลึกทวายในเมียนมากับท่าเรือ
แหลมฉบังของไทย นับเป็ นส่วนหนึ่งภายใต้ยทุ ธศาสตร์น้ี
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การสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศกัมพูชา
ในด้านภาพรวมของประเทศกัมพูชา ภายหลังสงครามภายในยุตลิ งและนับแต่มกี าร
เลือกตังทั
้ วไปภายใต้
่
ร ัฐธรรมนูญปี 2536 เป็นต้นมา กัมพูชาได้ทำ� การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนือ่ งในทุก ๆ ด้าน เห็นได้จากการทีร่ ัฐบาลกัมพูชาได้จดั ท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (Socio-Economic Development Plan) ยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ
(National Poverty Reduction Strategy) แผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Strategy Development Plan) ยุทธศาสตร์สเ่ี หลีย่ มเพือ่ การเจริญเติบโต การจ้างงาน ความเสมอ
ภาค และประสิทธิภาพในกัมพูชา (Rectangular Strategy for Growth, Employment,
Equity and Efficiency in Cambodia) รวมถึงก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ของสหประชาชาติ (Cambodia’s Millennium Development Goals)
ทังนี
้ น้ อกจากแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดขึน้ รัฐบาลกัมพูชา
ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยเสริม อาทิ นโยบายการค้าแบบเสรีโดยใช้กลไก
ตลาดเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเสรี เป็นหนึง่ ช่องทางทีจ่ ะระดมทุนจากต่างประเทศเข้ามา
โดยการช่วยแนะแนวทางการค้าแก่นกั ธุรกิจและนักลงทุนทังในและต่
้
างชาติให้ประกอบ
ธุรกิจอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกฎหมายของกัมพูชา รวมถึงการปรับปรุง
การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือและส่งเสริมบรรยากาศการค้า
การลงทุนในกัมพูชา อันจะเป็นการช่วยกระตุน้ ให้ภาคเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของ
ประเทศเติบโตรุดหน้าได้มากทีส่ ดุ
โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลนัน้ วิธกี ารหนึง่ ทีร่ ฐั บาล
กัมพูชาใช้เพื่อสนับสนุ นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คอื การให้สมั ปทานทีด่ นิ
ทางเศรษฐกิจ โดยเชิญชวนให้ภาคเอกชนทังในและนอกประเทศเข้
้
ามาลงทุนปลูกพืช
อุตสาหกรรมทางการเกษตร รวมทังแปรรู
้
ปเพือ่ การส่งออก โดยกระทรวงเกษตร ป่ าไม้
และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF) ของกัมพูชา
จะเปิ ดให้ยน่ื ขอสัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจตามกฤษฎีกาว่าด้วยสัมปทานทีด่ นิ ทาง
เศรษฐกิจปี 2548 (Sub-decree on Economic Land Concessions) ประกอบกับ
กฎหมายทีด่ นิ กัมพูชา (Land Law) ปี 2544 ซึง่ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การขอสัมปทาน
และการอนุมตั สิ มั ปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจไว้คอ่ นข้างชัดเจน
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การสนับสนุนจากภาครัฐของ สปป.ลาว
รัฐบาล สปป.ลาว ได้วางยุทธศาสตร์ระดับประเทศทีส่ ำ� คัญไว้ 2 ด้าน ซึง่ น�ำมาสูก่ าร
เปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนจากต่างประเทศซึง่ รวมทัง้ ไทยด้วย สามารถเข้ามาลงทุนใน
กิจการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ทก่ี ำ� หนดไว้ ได้แก่
ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตและขจัดความยากจนแห่งชาติ (National Growth
and Poverty Eradication Strategy: NGPES)10 เป็นกรอบการพัฒนาประเทศทีม่ าจาก
แนวคิดของการประชุมสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว (Party Congress) ครังที
้ ่ 6 ใน
ปี 2539 ทีต่ อ้ งการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพือ่ ให้หลุดพ้นจากฐานะการเป็นประเทศ
ด้อยพัฒนา (Least Developed Countries) ภายในปี 2563 โดยเน้นการลงทุน
อุตสาหกรรมประเภทโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำ เหมืองแร่ การท่องเทีย่ ว การแปรรูปไม้และ
สินค้าเกษตร ในระยะแรกรัฐบาลลาวได้ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในโครงการไฟฟ้า
พลังน�้ำน�้ำเทิน 2 และเหมืองแร่ เป็นอย่างมาก
ยุทธศาสตร์การเป็นแบตเตอรีแห่งเอเชีย (Battery of Asia) เพือ่ หารายได้เข้า
ประเทศจากอุตสาหกรรมด้านพลังงาน โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายให้แก่ประเทศ
ต่างๆในทวีปเอเชีย ด้วยเป้าหมายคือ การขยายฐานผลิตกระแสไฟฟ้าทังหมดจ�
้
ำนวน
24,022 เมกะวัตต์ และต้องการขายไฟฟ้าไปยังต่างประเทศประมาณ 20,400 เมกะวัตต์
(ร้อยละ 85 ของก�ำลังผลิตทังหมด)
้
ภายในปี 2573ซึง่ โครงการเขือ่ นไฟฟ้าไซยะบุร ี คือ
โครงการด�ำเนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์นข้ี องรัฐบาลลาวในปัจจุบนั
นอกจากนัน้ รัฐบาลลาวยังได้ออกกฎหมายทีส่ ำ� คัญบางฉบับเพือ่ เอือ้ ส�ำหรับการลงทุน
ภายในประเทศได้แก่
กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (Law on the Promotion of Foreign Investment) ฉบับล่าสุดถูกประกาศใช้เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2547

10 National Growth and Poverty Eradication Strategy http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/
en/home/library/poverty/NGPES.html
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โดยมีการก�ำหนดด�ำรงหลักการ ระเบียบข้อบังคับ และการพิจารณาในการส่งเสริม
ปกป้ องและการจัดการเกี่ยวกับกิจการการลงทุนของต่างชาติท่เี กิดขึน้ ภายใน
ประเทศลาว โดยรูปแบบการลงทุนของต่างชาติมดี ว้ ยกัน 3 รูปแบบ คือ 1) ความ
ร่วมมือทางธุรกิจตามเงือ่ นไขสัญญา (Business Cooperation by Contract) 2) การ
ลงทุนร่วมระหว่างผูล้ งทุนต่างชาติและผูล้ งทุนภายในประเทศ (Joint ventures
between foreign and domestic investors) และ 3) กิจการการลงทุนของต่างชาติ
โดยสมบูรณ์ (One Hundred Percent Foreign Owned Enterprise)
การประกาศใช้กฎหมายคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม (Environmental Protection
Law: EPL) ในปี 2542 ต่อมามีการประการใช้กฎกระทรวงเรือ่ งการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (The EIA Regulation) เป็ นครังแรกในปี
้
2543 และได้รบั การปรับปรุงเป็ น
กฤษฎีเรือ่ งการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม (The EIA Decree) ในปี 2553
ซึง่ อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment: MONRE) การมีกฎหมายด้านสิง่
แวดล้อมในด้านหนึง่ เป็ นการให้รบั รองโครงการต่าง ๆ ในการผ่านกฎเกณฑ์ดา้ นสิง่
แวดล้อม หากแต่ในทางปฏิบตั นิ นั ้ ยังคงมีชอ่ งว่างในกระบวนการการประเมินผลกระ
ทบทางสิง่ แวดล้อมของประเทศลาว ดังตัวอย่างเช่น ไม่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลระหว่าง
กระบวนการการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้สาธารณชนรับทราบในวง
กว้างดังเช่นทีเ่ กิดกับโครงการเขือ่ นไฟฟ้ าพลังน�้ำไซยะบุร ี

การสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเมียนมา
การลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมา โดยเฉพาะในกิจการด้านการขุดเจาะน�้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ มีการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง และเมือ่ บรรยากาศทางการ
เมืองภายในประเทศเริม่ เปิ ดขึน้ โดยเฉพาะในช่วงปี 2553 ก่อนการเลือกตัง้ ทัวไป
่
รัฐบาลเมียนมาได้เริม่ ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2554-2574) ในปี 2553 รัฐบาล
เมียนมาได้ประกาศ “การปฏิรปู ประเทศ” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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20 ปี (พ.ศ. 2554-2574) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อภาคการค้าและการลงทุน รวมถึงการ
ระดมการลงทุนระหว่างประเทศทีม่ ปี ระชาชนเป็ นศูนย์กลาง ยึดหลักประชาชนระดับ
รากหญ้า (Bottom Up) ได้รบั ประโยชน์สงู สุด (People – Centered Approach) จาก
การบริหารจัดการของรัฐ และมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดทิศทางนโยบายและกระบวนการ
ในการพัฒนา ซึง่ มีปัจจัยส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวติ ด้านต่าง ๆ ของประชาชน
เช่น สภาพสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ความเป็ นอยูภ่ ายในชุมชน
และมาตรฐานการด�ำรงชีพของประชาชน11
กฎหมายการลงทุนของต่างชาติ ปี 255512 (Foreign Investment Law
2012) ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมือ่ 2 พฤศจิกายน 2555 เปิดให้นกั ลงทุนต่างชาติ
สามารถถือหุน้ กิจการได้ 100%, ยกเลิกข้อจ�ำกัดมูลค่าเงินลงทุนขัน้ ต�่ำ 500,000
ดอลลาร์สหรัฐส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐส�ำหรับธุรกิจ
บริการ, ขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ น 5 ปี แรกของการด�ำเนิน
โครงการ, การผ่อนคลายข้อก�ำหนดภาษีน�ำเข้าเครือ่ งจักร อะไหล่และวัตถุดบิ ที่
ต้องใช้ในการก่อสร้างโครงการ และได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยยกเว้นภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลเป็ นเวลา 5 ปี (Corporate income tax)
กฎหมายฉบับดังกล่าวยังก�ำหนดให้มคี ณะกรรมาธิการการลงทุนแห่ง
เมียนมา (Myanmar Investment Commission - MIC) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการพิจารณา
อนุมตั โิ ครงการลงทุนของชาวต่างชาติ และยังมีอำ� นาจในการก�ำหนดเขตพืน้ ทีก่ าร
ผลิต และพิจารณาข้อเสนอโครงการในกิจการต้องห้ามหรือจ�ำกัดส�ำหรับชาวต่างชาติ
และอนุมตั กิ ารออกใบอนุญาตประกอบการอีกด้วย
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ13 ปี 2554 รัฐบาลเมียนมาได้ออกกฎหมาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยในส่วนของกฎหมาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ มีจดุ มุง่ หมายก�ำหนดพืน้ ทีล่ งทุนส�ำหรับอุตสาหกรรม รูปแบบ
ต่าง ๆ ซึง่ โครงการทวายก�ำหนดให้มอี ตุ สาหกรรมเป้าหมายในพืน้ ทีเ่ ป็อตุ สาหกรรมหนัก
11 ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอาเซียน, กรมประชาสัมพันธ์, ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเมียนมา เข้าถึงได้
จาก http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4636&filename=aseanknowledge (3 มีนาคม 2559)
12 ศูนย์ขอ้ มูลธุรกิจไทยในเมียนมา, กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ เข้าถึงได้จาก http://www.thaibizmyanmar.com/th/economy/trade-investment.php (3 มีนาคม 2559)
13 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย, เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา แหล่งรองรับการลงทุนขนาด
ใหญ่ของเมียนมา, เข้าถึงได้จาก http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/44582.pdf (20 มกราคม 2559)
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เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเหล็ก อุตสาหกรรมสินค้าไฮเทค จ�ำพวกอุปกรณ์ไอที
และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้พน้ื ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพืน้ ที่
เขตอุตสาหกรรมส่งออกทีจ่ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี
ในส่วนของกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนัน้ ได้มกี ารก�ำหนดถึงสิทธิ
พิเศษทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั เช่น ได้รบั การยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล,
ได้รบั การยกเว้นภาษีศลุ กากรในการน�ำเข้าวัตถุดบิ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต,
ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีการค้า (Commercial Tax) ส�ำหรับสินค้าทีผ่ ลิตในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย และส่งออกไปจ�ำหน่ายนอกประเทศ
กฎหมายการลงทุนโดยพลเมืองเมียนมา ปี 2556 (Myanmar Citizen’s
Investment Law 2013) เป็ นกฎหมายทีเ่ ปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้นกั ลงทุนทัง้ ในประเทศและ
ต่างชาติเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับท้องถิน่
Directorate of Investment and Company Administration (DICA) เป็น
องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีส่ ง่ เสริมและเอือ้ การลงทุนภายใต้กระทรวงแผนพัฒนาชาติและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (MNPED) หน่วยงานนีม้ กี ารร่างแผนส่งเสริมการลงทุนโดยต่างชาติ
ระยะยาว (Long Term Foreign Direct Investment (FDI) Promotion Plan - FDIPP)
ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA)14 ซึง่ แผนรวมกันเพือ่ กระตุน้
เศรษฐกิจเมียนมาให้โตขึน้ โดยเน้นการเข้ามาของโครงการการลงทุนจากต่างชาติ ตัง้
เป้าไว้วา่ จะท�ำให้ FDI สูงขึน้ เงินทุนจากการลงทุนโดยต่างชาติสว่ นใหญ่มาจากโครงการ
พลังงาน และประเทศทีเ่ ข้ามาลงทุนมากทีส่ ดุ ณ ปี 2558 คือ ประเทศจีนและประเทศไทย
แผนพัฒนาไฟฟ้าและระบบสายส่ง ภายใต้แผนพลังงานระดับชาติ (National
Electricity Plan / Electricity Master Plan) ซึง่ เป็นความร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศคือ
ธนาคารโลก และธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย เพือ่ รองรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ15

14 Long-term Foreign Direct Investment Promotion Plan in Myanmar (Final Report) http://www.
dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdipp.pdf
15 Electricity to Transform Rural Myanmar. 16 September 2015. http://www.worldbank.org/en/
news/feature/2015/09/16/electricity-to-transform-rural-myanmar
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รัฐบาลเมียนมาได้เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้นกั ลงทุนต่างชาติเข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าทัว่
ประเทศ เช่น การลงนามบันทึกความเข้าใจในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิม่ เติมจ�ำนวน
10 โรง รวมก�ำลังผลิตกว่า 7,000 เมกะวัตต์ ในปี 2558และเปิดให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้า
ครอบครองโครงการพลังงานได้รอ้ ยละ 100 ซึง่ รวมโรงไฟฟ้าถ่านหิน เขือ่ นขนาดเล็ก
และขนาดกลาง16
กฎระเบียบว่าด้วยเรือ่ งปกป้ องทรัพยากรสิง่ แวดล้อม ประเทศเมียนมา
ประกาศใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรือ่ งการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สังคมและ
สิง่ แวดล้อมเมือ่ ต้นปี 2559 ซึง่ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศ มาตรา 4517 และ
กฎหมายปกป้ องสิง่ แวดล้อมปี 2555 (Environmental Conservation Law 2012)
ซึ่งได้รวมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจไว้ดว้ ย
นอกจากนี้ MIC ได้ออกค�ำสัง่ 1/201318 19 ก�ำหนดให้การลงทุนจากต่างประเทศ
ต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม (project environmental
assessment, environmental impact assessment, social impact assessment) ซึง่
รวมกิจการก่อสร้างขนาดใหญ่และการลงทุนเพือ่ ผลิตและขายพลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้พลัง
น�้ำและถ่านหินในรูป Build, Operation, Transfer (BOT) ด้วย

การสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเวียดนาม20
เวียดนามประกาศใช้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับแรก เมือ่ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มกี ารเพิม่ เติมแก้ไข เพือ่ ส่งเสริมและดึงดูดให้มกี าร
ลงทุนจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้
16 การลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา ศูนย์ขอ้ มูลธุรกิจไทยในเมียนมา http://www.thaibizmyanmar.
com/upload/pdf/Nonpaper4April2016MyanmarenergysectorinThai.pdf
17 http://www.unep.org/delc/Portals/119/events/country-presentations-myanmar.pdf
18 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ : สรุปสาระของค�ำสังหมายเลข
่
1/2013 และ 11/2013 www.
thaiembassy.org/yangon/th/business/2341/38474-สรุปสาระของค�ำสังหมายเลข-12013่
และ-112013.html
19 Investment Comission Notification No. 1/2013. 31 January 2013. http://www.moj.go.jp/
content/000112675.pdf
20 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_vietnam/2010_vietnam_3_0-1.html
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ปัจจุบนั กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับล่าสุดทีใ่ ช้คอื Unified Enterprise
Law และ Common Investment Law ประกาศใช้เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2548
กฎหมายการลงทุนของเวียดนามค่อนข้างชัดเจนและเอื้อประโยชน์
แก่นกั ลงทุน โดยรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและยืนยันทีจ่ ะไม่ยดึ กิจการเป็น
ของรัฐ รวมทังอนุ
้ ญาตให้สง่ เงินทุนและก�ำไรกลับประเทศได้ รัฐบาลจะไม่เก็บภาษี
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ และวัสดุกอ่ สร้างทีน่ �ำเข้ามาเพราะผลิตสินค้าส่งออก นอกจากนี้
ยังมีการปรับปรุงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องการอนุมตั โิ ครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยใช้
ระบบ “One-Stop Service” เพือ่ แก้ปัญหาความล่าช้าเกีย่ วกับการขออนุญาตลงทุน
รัฐบาลเวียดนามมีการใช้มาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและควบคุมการลงทุนใน
เวียดนามหลายมาตรการ ดังนี้
มาตรการด้านภาษี
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เริม่ ปี 2552 อัตรามาตรฐานร้อยละ 25 (เท่ากัน
ทัง้ บริษทั เวียดนามและบริษทั ต่างประเทศ)
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม อัตราภาษีเป็ นไปตามใบอนุญาต เช่น ร้อยละ
10 หรือ 20 ในกรณีทไ่ี ด้รบั การยกเว้นภาษี เช่น 2-4 ปี การยกเว้นให้เริม่ นับตัง้ แต่
ปี ทม่ี กี ำ� ไร (ไม่ใช่ปีทเ่ี ริม่ ด�ำเนินการ)
ในการโอนก�ำไรกลับประเทศ สามารถท�ำได้เป็ นรายไตรมาส และไม่ตอ้ ง
เสีย Withholdings Tax
ระหว่างไทย และเวียดนาม มีกฎหมายยกเว้นการเก็บภาษีซ้ำ� ซ้อนส่วน
RE-Investment ไม่ได้รบั การยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีให้
การจัดตังเขตส่
้
งเสริมการส่งออก และเขตพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมต่างๆ ปัจจุบนั
เวียดนามมีเขตส่งเสริมการลงทุน 2 ประเภท คือ Export Processing Zone (EPZ)
และ Industrial Zone (IZ) โดยเฉพาะในนครโฮจิมนิ ห์ ไฮฟอง ฮานอย ฯลฯ เพือ่ ดึงดูด
นักลงทุนจากต่างชาติ โดยก�ำหนดอัตราภาษีทต่ี ่ำ� เป็ นพิเศษ ส�ำหรับธุรกิจทีเ่ ข้าไป
ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท
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สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรการอื่นๆ ที่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั สิทธิในการเช่าทีด่ นิ ทัง้ นี้ขน้ึ กับใบอนุญาตการลงทุน
(Investment License) เป็ นหลัก โดยปกตินกั ลงทุนต่างชาติได้รบั สิทธิในการเช่า
ทีด่ นิ ประมาณ 50 ปี และอาจขยายเป็ น 70 ปี หากโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจาก
The Standing Committee of the National Assembly ส�ำหรับโครงการลงทุนจากต่าง
ชาติประเภท BOT (Build-Operate-Transfer Contract) นักลงทุนต่างชาติไม่ตอ้ งเช่า
ทีด่ นิ เมือ่ ตกลงเริม่ ท�ำโครงการแล้วรัฐบาลจะมอบทีด่ นิ ให้ดำ� เนินการ เมือ่ โครงการ
แล้วเสร็จนักลงทุนต้องโอนสิทธิของโครงการนัน้ ให้แก่รฐั บาลตามรูปแบบ BOT
นักลงทุนต่างชาติ สามารถน�ำสิทธิการใช้ทด่ี นิ มาเป็นหลักประกันการกูเ้ งินได้
และอนุญาตให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศในเวียดนามสามารถรับจ�ำนอง
สิทธิการใช้ทด่ี นิ ได้
ประกันความมันใจให้
่
แก่นกั ลงทุนต่างชาติ โดยให้การรับรองว่าหากรัฐบาล
เวียดนามมีการออกกฎหมายใหม่ทอ่ี าจจะท�ำให้นกั ลงทุนต่างชาติได้รบั ความเสียหาย
นักลงทุนสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ตามทีไ่ ด้รบั อยูเ่ ดิมได้
การทยอยยกเลิกระบบ 2 ราคา (Elimination of Dual Pricing) ในภาคธุรกิจ
ประเภทต่างๆ เช่น ตั ๋วเครือ่ งบิน ตั ๋วรถไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
การแก้ไขข้อก�ำหนดในกฎหมายแรงงาน เมือ่ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545
เช่น บริษทั ต่างชาติสามารถรับสมัครแรงงานได้ โดยไม่จำ� เป็ นต้องจ้างแรงงานผ่าน
ตัวแทนจัดหางาน
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โครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังน�้ำไซยะบุรี
แขวงไซยะบุรี

รูปจาก: TEAM GROUP Newsletter

บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง21
1.

บมจ. ช.การช่าง ก่อตังเมื
้ อ่ วันที2่ 7 พฤศจิกายน2515 ทุนจดทะเบียนแรก
เริม่ จ�ำนวน1.4 ล้านบาทเพือ่ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัวไปต่
่ อมาบริษทั ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2538 ด้วยทุน
จดทะเบียน 700 ล้านบาท22 โดย บมจ. ช.การช่าง ได้จดั ตังบริ
้ ษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์
จ�ำกัด (Xayaburi Power Comapany Limited: XPCL) ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2553
โดยจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายของ สปป.ลาว มีทนุ จดทะเบียนเริม่ ต้น
25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ บมจ. ช.การช่าง ถือหุน้ ร้อยละ 95 และ บจก. พีที
คอนสตรัคชันแอนด์
่
อริ เิ กชัน่ ถือหุน้ ร้อยละ5 การจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าวเพือ่ ให้เป็ น
ผูพ้ ฒั นาโครงการ โดยเป็ นบริษทั ร่วมทุนและรับสัมปทานจากรัฐบาลลาว รวมทังเป็
้ น
คูส่ ญั ญาของ กฟผ.
21 สารสนเทศของบริษทั ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เรือ่ งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ไซยะบุร ี
พาวเวอร์ จ�ำกัด. https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=14634034175911&language=th&country=TH, และ รายงาน และ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม2557. http://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSGetFile.
aspx?TransID=53661&TransFileSeq=31
22 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ข้อมูลรายบริษทั /หลักทรัพย์: บริษทั ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เข้าถึง
ได้จากhttps://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=CK&ssoPageId=6&language=th&country=TH

29

รายงานการติ ดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. บมจ. ซีเคพาวเวอร์ (CKP) เป็ นบริษทั ย่อยทางตรง ซึง่ บมจ.ช.การช่าง
(Ch. Karnchang Public Company Limited: CK) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รอ้ ยละ
30.25 ของหุน้ ทัง้ หมด
3. บจก. นที ซินเนอร์ย่ี (NSC) เป็นบริษทั ย่อยทางตรง ซึง่ บริษทั โกลบอล เพา
เวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน) (Global Power Synergy Public Company Limited:
GPSC) เป็นผูถ้ อื หุน้ ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี ก่อตังเมื
้ อ่ ปี 2556
เพือ่ เป็นแกนน�ำในการด�ำเนินธุรกิจพลังงานของ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) โดย
บมจ. ปตท. ถือหุน้ ทางอ้อมใน บจก. นที ซินเนอร์ย่ี ในอัตราร้อยละ 22.85
4. บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เป็นบริษทั ซึง่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จำ� นวนร้อยละ 25.41
5. บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ (BECL หรือ BEM) เป็ นบริษทั ย่อย
ซึง่ บมจ. ช.การช่าง (CK) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จำ� นวนร้อยละ 28.16
รูปแบบการลงทุน
1. บจก. ไซยะบุรพี าวเวอร์ ได้ทำ� สัญญากูเ้ งิน ในโครงการสร้างเขือ่ นไซยะบุร ี
จากธนาคารพาณิชย์ของไทย รวม 4 ธนาคาร ได้แก่ บมจ.กรุงไทย, บมจ.ไทยพาณิชย์,
บมจ.กสิกรไทย, บมจ.กรุงเทพ โดยมีมลู ค่ารวมประมาณ 7.8 หมืน่ ล้านบาท23 โดยมี
บมจ.กรุงไทย เป็ นตัวแทนเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินโครงการไซยะบุร24ี ซึง่ บมจ.กรุงไทยอนุมตั วิ งเงินกูจ้ ำ� นวน 16,600 ล้านบาท และ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ25 อย่างไร
ก็ตามมีธนาคารพาณิชย์อกี 2 แห่งได้แก่ บมจ.ทิสโก้ และ บมจ.เพือ่ การน�ำเข้าและ
ส่งออก ได้รว่ มให้เงินกูด้ ว้ ยเช่นกัน
22 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ข้อมูลรายบริษทั /หลักทรัพย์: บริษทั ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เข้าถึง
ได้จาก https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=CK&ssoPageId=6&language=th&country=TH
23 อ้างอิงมูลค่ากูย้ มื เงิน จากการให้สมั ภาษณ์ของนายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ จากข่าว http://www.ryt9.com/s/
iq10/1029530
24 สารสนเทศของ บมจ. ช.การช่าง เรือ่ งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์
จ�ำกัด วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 , หน้า 6 http://ck.listedcompany.com/newsroom/160520162012220239T.pdf
25 รายงานผลการพิจารณา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1171/2558 หน้า 30
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2. บมจ. ช.การช่าง ได้จดั ตัง้ บริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จ�ำกัด (Xayaburi
Power Comapany Limited: XPCL) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 โดยจดทะเบียน
เป็ นนิตบิ ุคคลตามกฎหมายของ สปป.ลาว มีทนุ จดทะเบียนเริม่ ต้น 25,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ บมจ. ช.การช่าง ถือหุน้ ร้อยละ 95 และ บจก. พีที คอนสตรัคชัน่
แอนด์อริ เิ กชัน่ ถือหุน้ ร้อยละ5 การจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าวเพือ่ ให้เป็ นบริษทั ร่วมทุน
และรับสัมปทานจากลาว รวมทัง้ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของ กฟผ.
ต่
อ
มาในวั
น
ที
่
5
กรกฎาคม
2553
บมจ. ช.การช่าง ได้ลงนามในบันทึก
3.
ความเข้าใจการรับซือ้ ไฟฟ้ าโครงการเขือ่ นไซยะบุร ี (MoU) กับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทีน่ ครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดย MoU จะมีผลบังคับใช้
เป็ นเวลา 18 เดือนนับแต่วนั ลงนาม หรือจนกว่าจะมีการลงนามในสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ า (Power Purchase Agreement: PPA)
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ า บจก. ไซยะบุร ี พาวเวอร์ ได้
4. โดยหลังจากมีมติอนุมตั สิ ญ
ขายหุน้ ให้ผรู้ ว่ มทุนอีก 3 แห่ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้แก่ บมจ.ผลิตไฟฟ้ า บจก.
นที ซินเนอร์ย่ี และ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ โดยเข้ามาถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 12.5
25 และ 7.5 ตามล�ำดับ
5. 15 มีนาคม 2555 บจก.ไซยะบุร ี พาวเวอร์ ได้ลงนามว่าจ้าง บจก. ช.การช่าง
(ลาว) (บริษทั ย่อยของ บมจ. ช.การช่าง) ให้ดำ� เนินการสร้างเขือ่ นไซยะบุร ี ในวงเงิน
51,824,640,000 บาท และ 711,040,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ นเวลา 96 เดือน
(ประมาณ 73,155,840,000 บาท เวลา 8 ปี )
6. กฟผ. ต้องด�ำเนินการก่อสร้างระบบสายส่งตามสัญญา (ECOCD) ภายใน
วันที่ 29 เมษายน 2555 เพือ่ เชือ่ มต่อสายส่งไฟฟ้ าทีช่ ายแดนลาวซึง่ การก่อสร้าง
ระบบส่งไฟฟ้ านี้ คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั งิ บประมาณจ�ำนวน 12,060 ล้านบาท
7. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 รัฐบาลลาวได้ทำ� พิธเี ปิ ดการก่อสร้างเขือ่ น
ไซยะบุรอี ย่างเป็ นทางการ
8. วันที่ 18 กรกฎาคม 2556บมจ. ช.การช่าง ได้ขายหุน้ ใน บจก.ไซยะบุร ี
พาวเวอร์ให้กบั การไฟฟ้ าลาว ส่งผลให้การไฟฟ้ าลาว เข้ามามีสดั ส่วนการถือหุน้
รายละ 20 หลังจากนัน้ บมจ.ช.การช่าง ได้ขายหุน้ ทีเ่ หลือทัง้ หมดใน บจก.ไซยะบุร ี
พาวเวอร์ ให้แก่ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (บริษทั ย่อยของ บมจ. ช.การช่าง)
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ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ท�ำให้ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ มีสดั ส่วนใน บจก.ไซยะบุร ี
พาวเวอร์ ร้อยละ 30
9. 16 พฤษภาคม 2559 บมจ. ช.การช่าง ได้อนุมตั คิ วามช่วยเหลือทางการ
เงินให้แก่ บจก.ไซยะบุร ี พาวเวอร์ ในวงเงินรวม 13,547 ล้านบาท โดยมีกำ� หนด
ช�ำระคืนทัง้ เงินต้นและดอกเบีย้ ภายใน พ.ศ. 2574 ทัง้ นี้เนื่องจากรัฐบาลลาวขอให้
บจก.ไซยะบุร ี พาวเวอร์ ปรับแบบงานก่อสร้างเขือ่ นด้านสิง่ แวดล้อม โดยรัฐบาล
ลาวจะร่วมรับผิดชอบในการลดอัตราค่าภาคหลวงและอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รวมทัง้ ขยายระยะเวลาสัมปทานไปอีก 2 ปี จาก 29 ปี เป็ น 31 ปี โดยสารสนเทศของ
บมจ. ช.การช่าง ยังได้ระบุวา่ ได้ขยายระยะเวลาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า (PPA) ที่
บจก.ไซยะบุร ี พาวเวอร์ ได้ลงนามร่วมกับ กฟผ. จาก 29 ปี เป็ น 31 ปี เช่นกัน26
ลักษณะของโครงการ
โครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำไซยะบุรตี งั ้ อยูท่ ก่ี โิ ลเมตรที่ 1,931 นับจากปาก
แม่น้�ำโขง ในพืน้ ทีแ่ ขวงไซยะบุร ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตังอยู
้ ่
เหนืออ�ำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ประมาณ 200 กิโลเมตร มีกำ� ลังผลิตติดตัง้ 1,285
เมกะวัตต์ (แบ่งเป็ นเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ าขนาด 175 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 7 เครือ่ ง
และขนาด 60 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 1 เครือ่ ง) ผลิตพลังงานไฟฟ้ าเฉลีย่ ปี ละ 7,370
ล้านหน่วย27 โดยจะจ�ำหน่ายไฟฟ้ าให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ณ จุดส่งมอบชายแดนไทย-ลาว จ�ำนวน 1,220 เมกะวัตต์ (จากหน่วยผลิตไฟฟ้ า
7x175 เมกะวัตต์) เป็ นเวลา 31 ปี มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1.15 แสนล้านบาท คาด
ว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างทังสิ
้ น้ 8 ปี โดยเริม่ ก่อสร้างแล้ว เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม
2555 และจะเริม่ ด�ำเนินการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562
ตัวเขือ่ นมีระดับเก็บกักน�้ำสูงสุดเท่ากับ 275 เมตร จากระดับน�้ำทะเล
ปานกลาง (รทก.)
มีพน้ื ทีอ่ า่ งเก็บน�้ำเท่ากับ 49 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,625 ไร่
26 สารสนเทศของ บมจ. ช.การช่าง เรือ่ งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์
จากัด วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 http://ck.listedcompany.com/newsroom/160520162012220239T.pdf
27 เอกสารลักษณะโครงการ. เว็บไซต์ฝ่ายสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย.
http://www.eppo.go.th/images/Power/pdf/xayaburi-pp.pdf
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อ่างเก็บน�้ำมีความยาว 90 กิโลเมตร และมีความจุ 726.02 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน�้ำใช้งานกับ 211.97 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน�้ำตายเท่ากับ
514.05 ล้านลูกบาศก์เมตร
เมือ่ ผลิตไฟฟ้าเขือ่ นไซยะบุรจี ะระบายน�้ำสูงสุด 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที โดยมีการออกแบบให้สามารถระบายตะกอนทรายในช่วงฤดูแล้งได้ในอัตรา
500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเวลา 6 ชัวโมงต่
่
อวัน
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ คือ บริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จ�ำกัด (Xayaburi Power
Company Limited: XPCL) ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2554 และมีกำ� หนดจ่ายไฟฟ้ า
ให้กบั กฟผ. ในวันที่ 29 ตุลาคม2562โดย กฟผ. มีหน้าทีต่ อ้ งก่อสร้างสายส่งภายใน
ประเทศไทยให้เสร็จตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าระหว่างบริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จ�ำกัด กับ
กฟผ. นัน้ กฟผ. จะประกันการรับซือ้ ฟ้ าเฉลีย่ รายปี โดยแบ่งตามประเภทพลังงาน
ได้ 3 ประเภท คือ Primary Energy (PE) 4,299 ล้านหน่วย Secondary Energy
(SE) 1,410 ล้านหน่วย และจะมี Excess Energy (EE) อีกจ�ำนวนหนึ่ง โดย กฟผ.
จะรับประกันการรับซือ้ เฉพาะ PE และ SE ทัง้ นี้ อัตราค่าไฟฟ้ า ณ ชายแดนมีคา่
คงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ าดังนี้
Primary Energy (PE) เท่ากับ 3.738 US + 1.271 บาทต่อหน่วย หรือ
2.542 บาทต่อหน่วย
Secondary Energy (SE) เท่ากับ 1.652 บาททต่อหน่วย
Excess Energy (EE) เท่ากับ 1.398 บาททต่อหน่วย
(อัตราค่าไฟฟ้ าเมือ่ ค�ำนวณโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายอนุกลู ตันติมาสน์กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทัวไปบริ
่
ษทั ช.การช่าง จ�ำกัด
(มหาชน) ท�ำหนังสือแจ้งกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ว่า บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้ลงนามในสัญญาแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาจ้างเหมาออกแบบจัดหา และก่อสร้าง ส�ำหรับงานก่อสร้างเพิม่ เติม ระยะ
ที่ 1 และระยะที่ 2 ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำไซยะบุร ี
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กับบริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จ�ำกัด มูลค่ารวม 19,400 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาแล้ว
เสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 โดยแบ่งงานก่อสร้างเพิม่ เติมเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 มูลค่างานก่อสร้าง 14,650 ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงรูปแบบ
การก่อสร้างโครงการบริเวณฝัง่ ขวาของล�ำน�้ำโขงทีไ่ ด้ดำ� เนินการก่อสร้างในระหว่าง
ปี 2554-2558 อ้างว่าเพือ่ เพิม่ เติมและแก้ไขปรับปรุงคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็ นตามข้อ
ก�ำหนดให้เป็ นไปตามมาตรฐานสิง่ แวดล้อมและวิศวกรรมตามทีร่ ฐั บาลลาวร้องขอ
คือ การเพิม่ ประตูระบายตะกอนและลดระดับความสูงของธรณีประตูระบายน�้ำล้น
การเพิม่ ระบบทางปลาผ่าน การเสริมเหล็กเพิม่ เติมเพือ่ ให้ตวั โครงสร้างมีความแข็ง
แรงมากขึน้
ระยะที่ 2 มูลค่างานก่อสร้าง 4,750 ล้านบาท เป็ นงานแก้ไขและปรับ
เปลีย่ นแบบการก่อสร้างองค์ประกอบของโครงสร้างบริเวณฝั ง่ ซ้ายของล�ำน�้ำโขงที่
จะด�ำเนินการระหว่างปี 2559-2562 ได้แก่ การปรับเปลีย่ นรูปแบบระบบทาง
ปลาผ่านการปรับลดช่องทางระบายตะกอนใต้โรงไฟฟ้ า และการปรับลดความยาว
ของโรงไฟฟ้ า และพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ งานระบบไฟฟ้ าและเครือ่ งกล เป็ นต้น โดยวันที่
ลงนามคือ 6 กรกฎาคม 2559 มูลค่าสัญญา 19,400,000,000 บาทก�ำหนดระยะ
เวลาแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 256228
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
เขื่อนไซยะบุรตี งั ้ อยู่ในแม่น้� ำโขงกิโลเมตรที1่ ,931โดยกินพืน้ ทีด่ งั ้ เดิม
ทีม่ กี ารท�ำเกษตร เช่น ไร่ขา้ วโพด, งา, ชา เป็ นบริเวณ 112.5 ไร่ และพืน้ ทีส่ วนสัก
1,012.5 ไร่ ครอบคลุมพืน้ ที่ 10 หมูบ่ า้ น 391 ครอบครัว ประชากรรวม 2,130 คน29
พืน้ ทีห่ วั งานของเขือ่ นจะส่งผลกระทบต่อหมู่บา้ นปากเนียมผาแดงและ
แก่งหลวง บริเวณทีเ่ ป็ นสันเขือ่ นคือบริเวณแก่งหลวงซึง่ เป็ นแก่งหินขนาดใหญ่วางตัว
สลับซับซ้อน มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร แก่งหลวงเปรียบเสมือนเขือ่ นขนาด
ใหญ่ทธ่ี รรมชาติสร้างขึน้ การสร้างเขือ่ นไซยะบุรจี ะต้องระเบิดแก่งน้อยใหญ่
28 เอกสารแจ้งการลงนามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาจ้างเหมาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง. เว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=14678486586271&language=th&country=TH
29 MRC SEA FOR HYDROPOWER ON THE MEKONG MAINSTREAM INCEPTION REPORT.
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/IRVOL2final.pdf
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รวมทัง้ แก่งหลวงนี้ดว้ ย อาชีพของชาวบ้านโดยส่วนใหญ่คอื การหาปลาปลูกไม้
สักและร่อนทองค�ำ30
มาตรการและนโยบายสนับสนุนของไทย
แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยปี 2553 – 2573 (PDP 2010)
การลงนาม MOU ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ในประเทศลาว31
นโยบายสนับสนุ นทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบการไทยในการลงทุนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของธนาคารเพือ่
การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย32
มาตรการและนโยบายสนับสนุนของลาว
ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตและขจัดความยากจนแห่งชาติ (National Growth
and Poverty Eradication Strategy: NGPES)33
ยุทธศาสตร์การเป็นแบตเตอรีแห่งเอเชีย (Battery of Asia)34
นโยบายแห่งชาติลาว เรือ่ งความยังยื
่ นด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมของโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้ำ (National Policy – Environmental and Social Sustainability of
the Hydropower Sector in Lao PDR)35
30 วรุณพร พูพงษ์. เขือ่ น ไซยะบุร ี ความต้องการของใคร?. https://sites.google.com/site/mybook1064/
kheuxn-si-ya-buri-khwam-txngkar-khxng-khir
31 ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทย-สปป.ลาว http://www2.eppo.
go.th/vrs/VRS48-02-ThaiLaos.html
32 รายงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2548. http://www.exim.go.th/doc/research/econ/inter/neighbor/Internet%20V.pdf
33 National Growth and Poverty Eradication Strategy.http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/
library/poverty/NGPES.html
34 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ลาวเร่งเพิม่ ศักยภาพไฟฟ้าพลังน�้ำมุง่ ส่งออก (29ตุลาคม2557). http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/613953
35 National Policy – Environmental and Social Sustainability of the Hydropower Sector in Lao
PDR by Science Technology and Environment Agency, Lao Environment and Social Project
(2549).http://poweringprogess.com/download/National_Policy/National_Policy(English).pdf
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กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ36 (Law on the Promotion of Foreign Investment)
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตของชุมชน
รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการเขือ่ นไซยะบุร ี (Feasibility Study:
FS) ระบุวา่ มี 58 หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูเ่ หนือเขือ่ นไซยะบุรขี น้ึ ไปจนถึงเมืองหลวงพระบาง ใน
ระยะทางตามแม่น้ำ� โขง 90 กิโลเมตร ซึง่ มีประชากรมากกว่า 25,676 คน ทีจ่ ะได้รบั ผลก
ระทบจากการสร้างเขือ่ นตลอดล�ำน�้ำโขง
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงระดับน�้ำท้ายท้ายเขือ่ นไซยะบุร ี จะส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงของคุณภาพน�้ ำในรอบวันซึง่ ได้ปรากฏอย่างชัดเจนในรายงาน
STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF HYDROPOWER ON THE
MEKONG MAINSTREAM FINAL REPORT, October 2010 (หน้า 74, 75 และ 125)
โดยจะท�ำให้เกิดความผันผวนของระดับน�้ำโขง เปลีย่ นแปลงแบบชัวโมงต่
่
อชัวโมง
่ โดย
ระดับน�้ำจะเปลีย่ นแปลงได้ถงึ 3-6 เมตรภายในหนึง่ วัน ซึง่ จะเกิดผลกระทบกับชุมชนที่
ตังอยู
้ ท่ า้ ยเขือ่ นภายในระยะ 40-50 กิโลเมตร ระดับน�้ำโขงจะเปลีย่ นแปลงในระยะทาง
ดังกล่าวภายใน 1-2 ชัวโมง
่
คาดว่ามีประชาชนทีอ่ าศัยอยูท่ า้ ยน�้ำในระยะทาง 100
กิโลเมตร จากท้ายเขือ่ นไซยะบุรที จ่ี ะได้ผลกระทบประมาณ 5,968 คน และจะส่งผลก
ระทบต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณตะกอนในแม่น้�ำโขงอย่างมีนยั ส�ำคัญ และได้เสนอผล
การศึกษาแบบจาลองการเปลีย่ นแปลงระดับน�้ำโขงท้ายเขือ่ นหลวงพระบาง ซึง่
เป็ นเขือ่ นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับเขือ่ นไซยะบุร ี แต่ตงอยู
ั ้ ด่ า้ นเหนือเขือ่ นไซยะบุรขี น้ึ
ไปประมาณ 150 กิโลเมตร พบว่าระดับน�้ำโขงท้าย เขือ่ นจะมีความแปรปรวนประมาณ
5.5 เมตร ในทุก ๆ วัน
การเปลีย่ นแปลงระดับน�ำ้ จากการสร้างเขือ่ น จะส่งผลให้ชว่ งรอยต่อของฤดูกาล
ตามระบบนิเวศจะสูญเสียไปอย่างสิน้ เชิง

36 Law on the Promotion of Foreign Investment (2547).
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การระบายตะกอนทีท่ บั ถมกันเป็ นเวลานานออกมาจากด้านเหนือเขือ่ น
ในปริมาณมากในอัตรา 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 6 ชัวโมงต่
่
อวัน
(หรือ 140 - 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในเวลากลางคืน) จะเป็ นการท�ำลาย
ออกซิเจนในแม่น้�ำโขงด้านท้ายเขือ่ นและส่งผลกระทบต่อปลาในแม่น้� ำโขงอย่าง
รุนแรง37
ถึงแม้วา่ เขือ่ นจะออกแบบทางปลาผ่านและบันไดปลาโจน แต่เทคโนโลยี
นี้ใช้ได้กบั ปลาเพียง 5-8 ชนิดเท่านัน้ เช่น ปลาแซลมอน และปลาเทร้าท์ ซึง่ ไม่
สอดคล้องกับล�ำน�้ำในแม่น้�ำโขงซึง่ มีปลาส�ำคัญทางเศรษฐกิจกว่า 50 ชนิด ทีต่ อ้ ง
อพยพตามล�ำน�้ำโขง การท�ำทางปลาผ่านอาจจะใช้ได้สำ� หรับเขือ่ นทีส่ งู ไม่มาก แต่
หากเขือ่ นสูงถึง 50 เมตร ทางปลาผ่านต้องมีระยะทางอย่างน้อยถึง 1 กิโลเมตร
และยังไม่เป็ นทีช่ ดั เจนว่า ทางปลาผ่านจะสามารถใช้งานได้จริง38
ยังไม่มกี ารศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน ทังด้
้ านเหนือเขือ่ น และท้ายเขือ่ น
ไซยะบุร ี ในเขตแดนของประเทศไทย กัมพูชาและเวียดนาม
แก่งหลวง บริเวณ
สันเขือ่ นหัวงาน
ซึง่ เป็ นแก่งหิน
ขนาดใหญ่วางตัว
สลับซับซ้อน
ถูกระเบิดออก
เพือ่ ก่อสร้างเขือ่ น
ไซยะบุร ี

37 Study on the Impacts of Mainstream Hydropower on the Mekong River. https://wle-mekong.
cgiar.org/study-on-the-impacts-of-mainstream-hydropower-on-the-mekong-river/
38 Eric Baran. “Review of the Fish and Fisheries Aspects in the Feasibility Study and the Environmental Impact Assessment of the Proposed Xayaburi Dam on the Mekong Mainstream”
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ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
กสม. มีมติยตุ กิ ารตรวจสอบ เนื่องจากผูร้ อ้ งได้สง่ เรือ่ งร้องเรียนไปยังศาล
ปกครอง และศาลปกครองมีคำ� สังรั
่ บเรือ่ งร้องเรียนเมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2557 ใน
การประชุมครัง้ ที่ 38/2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (รายงานผลการพิจารณาที่
1171/2558)
ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
การทีร่ ฐั บาลลาวเป็ นเพียงประเทศเดียวทีไ่ ม่ได้จดั เวทีรบั ฟังความคิดเห็นต่อ
โครงการไฟฟ้าพลังน�้ำเขือ่ นไซยะบุร ี ตามกระบวนการ PNPCA ของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ำ� โขงสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนขันพื
้ น้ ฐานทีไ่ ม่ได้เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการสูญเสียทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
โอกาสในการประกอบอาชีพในภูมลิ ำ� เนา และกลุม่ ภาคประชาสังคมในประเทศลาวได้
แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อการก่อสร้างโครงการเขือ่ นไซยะบุรเี ลย
ประเด็นช่องว่างของกฎหมายและความรับผิดชอบ
ช่องว่างของความรับผิดชอบในธนาคารทีป่ ล่อยกูท้ อ่ี า้ งว่าได้ปฏิบตั ถิ กู ต้อง
ตามกฎหมายแล้วโดยไม่ใส่ใจกับปัญหาทีเ่ กิดจากช่องโหว่ของกฎหมาย ไม่ใส่ใจในการ
แสดงความรับผิดชอบโดยตรงต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม ขาดกระบวนการการประเมิน
ความเสีย่ งทีส่ ถาบันการเงินสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาประเมิน และจัดการ
ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมของโครงการต่างๆ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการ
ปล่อยกูใ้ ห้แก่โครงการขนาดใหญ่ทอ่ี าจส่งผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม ตามหลัก
Equator Principles (ธนาคารพาณิชย์ทงั ้ 6 แห่งทีป่ ล่อยกู้ ยังไม่ได้ลงนามรับหลักการ
ดังกล่าวนี)้ 39
การอาจมีสว่ นได้เสียจากการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านกองทุนในบริษทั ผูพ้ ฒั นา
โครงการของหน่ วยงานภาครัฐและยังไม่มกี ลไกตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อน

39 สินเชือ่ สิง่ แวดล้อม และสิทธิมนุษยชน โดย สฤณี อาชวานันทกุล, 18 เมษายน 2556http://thaipublica.org/2013/04/xayaburi-and-equator-2/
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ของหน่วยงานในก�ำกับ ดังเช่นกรณีการลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าระหว่างการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กับ บจก. ไซยะบุร ี พาวเวอร์ ซึง่ กฟผ. มีสถานะเป็ น
ทังผู
้ ซ้ อ้ื และผูข้ ายในสัญญา
การมีสว่ นแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้ าในบริษทั ไซยะบุรพี าวเวอร์ ของ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ใน บมจ. ผลิตไฟฟ้ า
(EGCO) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน บจก. ไซยะบุร ี พาวเวอร์
การด�ำเนินการศึกษาผลกระทบทีล่ า่ ช้าและการปิ ดบังข้อมูลของหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ กรณีกรมทรัพยากรน�้ำเพิกเฉยต่อข้อมูลในรายงานการศึกษาข้อมูล
ผลกระทบข้ามพรมแดนโดยส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำ� โขง (Mekong
River Commission: MRC) ในรายงาน SEA ตุลาคม 2010 แสดงถึงการไม่ปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะตามหน้าทีแ่ ละการด�ำเนินการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนของ
กรมทรัพยากรน�้ำ เพิง่ เริม่ ต้นขึน้ ภายหลังจากทีม่ กี ารลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
และเขือ่ นไซยะบุรไี ด้เริม่ ก่อสร้างไปถึง 2 ปีแล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังใช้อำ� นาจในการรับรอง
สถานะของกระบวนการ PNPCA ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมว่า
สิน้ สุดลงแล้ว และการสร้างเขือ่ นไซยะบุรอี ยูใ่ นเขตอ�ำนาจอธิปไตยของสปป.ลาว40 โดย
ไม่น�ำเรือ่ งเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการแม่น้�ำโขงแห่งชาติไทย และกรมทรัพยากรน�้ำ
ยังทราบดีวา่ กระบวนการ PNPCA41 ของเขือ่ นไซยะบุร ี ถึงแม้จะสิน้ สุดตามกรอบเวลา
แต่ยงั ไม่สามารถหาข้อยุตใิ นเชิงเนื้อหาได้ จนเป็ นเหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กระทรวง
พลังงาน ได้อนุมตั ใิ ห้ กฟผ. สามารถลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า

40 หนังสือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทส 0630/2723, 26 ตุลาคม 2554
41 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาลุม่ น�้ำโขงอย่างยังยื
่ น พ.ศ. 2538 คณะกรรมาธิการ
แม่น้�ำโขง ได้วางแนวทางปฏิบตั ใิ นกรณีการสร้างเขือ่ นบนแม่น้�ำโขง ต้องเข้าสูก่ ระบวนการตามระเบียบ
ปฏิบตั เิ รือ่ งการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior ConsultationและAgreement: PNPCA) โดยมีคณะกรรมการร่วมจาก 4 ประเทศสมาชิกร่วมท�ำหน้าที่
พิจารณา ในกรอบระยะเวลา 6 เดือนและสามารถขยายระยะเวลาได้ การเห็นชอบของคณะกรรมร่วม
ตามข้อบังคับที่ 27 ให้ถอื ว่า“มติของคณะกรรมการร่วมจะต้องเป็ นการออกเสียงโดยเอกฉันท์” และหาก
เกิดปั ญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท ทีค่ ณะกรรมการร่วมไม่สามารถบรรลุมติรว่ มกันได้ จะเป็ นหน้าทีข่ อง
คณะกรรมาธิการแม่น้�ำโขงในการด�ำเนินการพยายามในการแก้ไขปั ญหาในชัน้ ต้น หรือน�ำเสนอต่อให้
ระดับรัฐบาลเป็ นการด�ำเนินการแก้ไขตามวิถที างการทูตต่อไป ซึง่ ได้ระบุไว้ในข้อบังคับที่ 34 และ 35
ของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาลุม่ แม่น้�ำโขงอย่างยังยื
่ น พ.ศ. 2538
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ช่องว่างในการตีความทางกฎหมายของศาลปกครอง ทีม่ องว่าการลงนาม
ซือ้ ขายไฟฟ้ าไม่ใช่โครงการของรัฐ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตามระเบียบ ซึง่ จะต้องมีการ
เปิ ดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือจัดท�ำรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตาม
ทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดและทีส่ ำ� คัญคือช่องว่างของอ�ำนาจในการพิจารณาคดี เนื่องจาก
กรณีโครงการเขือ่ นไซยะบุร ี เป็ นโครงการทีไ่ ม่ได้ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศไทย ศาลจึงเห็นว่า
เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ยูน่ อกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ และเป็ นโครงการของภาคเอกชน โดยมีความ
เชือ่ มต่อกับภาครัฐผ่านสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า ซึง่ ถูกตีความว่าเป็ นสัญญาทีห่ น่วยงาน
ของรัฐมีอำ� นาจหน้าทีล่ งนามอยูแ่ ล้ว
กลไกการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ น้นหนัก
เฉพาะเรือ่ งการซือ้ -ขายหลักทรัพย์ ให้มคี วามโปร่งใส แต่กลไกการก�ำกับดูแลในส่วน
อืน่ ๆ มีลกั ษณะตังรั
้ บ ต้องรอให้มผี รู้ อ้ งเรียนและบทลงโทษหากเกิดความผิดขึน้ จริงก็
ไม่รนุ แรง
ปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์กร คือการทีห่ วั หน้าคณะพิจารณา PNPCA
มาจากตัวแทนในระดับปลัดกระทรวง (ของไทยคือ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม) ซึง่ มีตำ� แหน่งเป็ นเพียงข้าราชการประจ�ำ แต่กระบวนการ PNPCA
ได้ให้อำ� นาจในการตัดสินใจต่อการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่บนแม่น้�ำโขง ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อคนจ�ำนวนมากในแม่น้�ำโขงตอนล่าง ทัง้ ทีอ่ ำ� นาจความรับผิด
ชอบเหล่านี้ควรเป็ นของฝ่ ายบริหารระดับรัฐมนตรี เท่ากับว่าประเทศภาคีสมาชิก
ทัง้ 4 ประเทศให้การยอมรับการลดบทบาทอ�ำนาจฝ่ ายบริหารของตน
กระบวนการ PNPCA ได้กลายเป็ นขันตอนสร้
้
างความชอบธรรมให้กบั
รัฐบาลลาว ในการเดินหน้าโครงการเขือ่ นไซยะบุร ี โดยเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของ
3 ประเทศสมาชิก ทีต่ อ้ งการให้ขยายระยะเวลาการศึกษาออกไป (หลังจากที่
กระบวนการ PNPCA ครบก�ำหนด 6 เดือน) ซึง่ เห็นได้จากข่าวประชาสัมพันธ์
ของ ส�ำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้�ำโขง ในวันที่ 19 เมษายน 255442

42 http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Press-Release/Media-Release-Xayaburi-JCSS19Apr11-Thai.pdf
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โครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังน�้ำ
ปากแบง
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ผลิตไฟฟ้ าจ�ำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุป๊ (EGCO) ถือหุน้ 30% 43
บริษทั ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที1่ 2พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ
รัฐบาลโดยเป็ นบริษทั ลูกของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2538
รูปแบบการลงทุน
เป็ นการร่วมทุนของ 3 บริษทั คือ
1. บริษทั ต้าถัง (China Datang Overseas Investment Co., Ltd.) ถือหุน้ 51%
ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2549 ทีก่ รุงปั กกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีนด�ำเนินธุรกิจด้าน
กิจการพลังงานในฐานะบริษทั ย่อยของ China Datang Corporation จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
43 ข่าวความเคลือ่ นไหว จากเว็บไซต์บริษทั http://www.egco.com/th/news-update/2017/เอ็กโก-กรุป๊ ประกาศก�ำไรไตรมาส-1-ปี -2560-โตกว่า-2900-ล้านบาท
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2. บริษทั ผลิตไฟฟ้ าจ�ำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุป๊ (EGCO)44 ถือหุน้ 30%
3. การไฟฟ้ าประเทศลาวร่วมถือหุน้ 19%
ทางการลาวได้เซ็นบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มบริษทั ต้าถังโอเวอร์ซสี ์
อินเวสต์เม้นต์ (Datang Overseas Investment) ในเดือนสิงหาคม2550 เพือ่ ให้
เป็ นผูด้ �ำเนินการก่อสร้างโครงการปากแบงและเริม่ ท�ำการศึกษาผลการส�ำรวจ
ศึกษาเบือ้ งต้นได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐบาลลาวในเดือนมกราคม 2557 มีอายุสมั ปทาน
30 ปี รวมระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการ
ลักษณะของโครงการ
โครงการเขือ่ นไฟฟ้ าพลังน�้ำปากแบงตังอยู
้ บ่ นแม่น้�ำโขง กิโลเมตรที่ 2188 45
ซึง่ จะก่อสร้างอยูบ่ นแม่น้�ำโขงสายประธาน เมืองปากแบง ทางภาคเหนือของ สปป.
ลาว โดยก่อสร้างลงไปทางใต้ของแก่งผาได อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระยะ
ห่างประมาณ 97 กิโลเมตร ประกอบด้วย เขือ่ นคอนกรีตสูง 69 เมตร ยาว 894.5 เมตร 46
โรงไฟฟ้ า ประตู ระบายน�้ำ ประตูเรือสัญจรแบบยกขึน้ ลง ท�ำให้เรือขนาด 500 ตัน
แล่นผ่าน และทางปลาผ่านกว้างประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร
โดยระดับน�้ำบริเวณเขือ่ นจะมีความหลากหลายตัง้ แต่ 16-27 เมตร ขึน้ อยูก่ บั
การเปลีย่ นแปลงการไหลของน�้ำในช่วงแต่ฤดู ซึง่ โรงไฟฟ้ าจะมีกำ� ลังผลิต 912
เมกกะวัตต์ โดยอัตราการไหลของน�้ำ 5,771.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที47 การส่ง
ออกไฟฟ้ าขึน้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงในแต่ละฤดูกาล กลุม่ บริษทั ต้าถังโอเวอร์ซสี ์
อินเวสต์เม้นต์ (Datang Overseas Investment) วางแผนเริม่ การก่อสร้าง ในปี 2560

44 ข่าวความเคลือ่ นไหว จากเว็บไซต์บริษทั http://www.egco.com/th/news-update/2017/เอ็กโก-กรุป๊ ประกาศก�ำไรไตรมาส-1-ปี -2560-โตกว่า-2900-ล้านบาท
45 เอกสารส�ำหรับชุมชน http://www.livingriversiam.org/4river-tran/4mk/pak-bang-dam.pdf
46 รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำ เขือ่ นปากแบง http://www.tnmc-is.org/download/เอกสารจัดท�ำโดย-กรมทรัพย/
47tnmc-is.org/wp-content/uploads/2017/02/เอกสารประกอบการประชุมPNPCA09-02-16/3.2-เอกสาร
แนบแปลฯ.pdf
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คาดว่าภายในปี 2565 จะสามารถทดลองเดินเครือ่ งปัน่ ไฟ 2 หน่วยแรก และ
ปี 2566 จะสามารถเดินเครือ่ งได้ครบทัง้ 16 หน่วย ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ราว 90% จะส่ง
ขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำนวนทีเ่ หลือจะใช้ภายในประเทศลาว
ปั จจุบนั โครงการเขื่อนปากแบงได้เข้าสู่กระบวนการแจ้งล่วงหน้าและ
ปรึกษาหารือ (PNPCA) ตามข้อตกลงแม่น้�ำโขง พ.ศ. 2538 โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม 2559 และก�ำหนดครบวาระ6เดือนในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ กรมทรัพยากรน�้ำในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการแม่น้�ำโขงแห่งชาติไทยได้จดั เวที
ให้ขอ้ มูลใน 3 จังหวัดรวม 4 ครัง้
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
เมืองปากแบงเป็ นเมืองท่องเทีย่ วและอยูก่ ง่ึ กลางของเส้นทางเดินเรือและ
ใช้เป็ นจุดแวะพักส�ำหรับเรือโดยสารเรือสินค้ากับเรือท่องเทีย่ วจาก อ.เชียงของ
จ.เชียงรายของไทยทีม่ งุ่ ลงไปยังเมืองหลวงพระบาง48 ชาวบ้านในเมืองปากแบงมี
รายได้จากการท่องเทีย่ ว นอกจากนัน้ ยังประกอบอาชีพประมงและท�ำการเกษตร
ในฝั ง่ ของประเทศไทยนัน้ ทีบ่ า้ นห้วยลึก จ.เชียงรายมีประชาชนอาศัย
อยูจ่ ำ� นวน 156 ครัวเรือน 650 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพืน้ บ้านและ
ท�ำเกษตรกรรม เนื่องจากระบบนิเวศบริเวณแม่น้�ำโขงเอือ้ อ�ำนวยในการอยูอ่ าศัย
มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุพ์ ชื และพันธุป์ ลา
นโยบายสนับสนุนของไทย
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)
การลงนาม MOU ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ในประเทศลาว49
นโยบายสนับสนุนของลาว
ยุทธศาสตร์การเป็ นแบตเตอรีแห่งเอเชีย (Battery of Asia)50
48 http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000009044
49 ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทย-สปป.ลาว http://www2.eppo.
go.th/vrs/VRS48-02-ThaiLaos.html
50 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ลาวเร่งเพิม่ ศักยภาพไฟฟ้ าพลังน�้ำมุง่ ส่งออก (29ตุลาคม2557). http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/613953
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นโยบายแห่งชาติลาว เรือ่ งความยังยื
่ นด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมของ
โครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำ (National Policy – Environmental and Social Sustainability of the Hydropower Sector in Lao PDR)51
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตของชุมชน
ท�ำลายแหล่งอาหารและทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาอย่างสิน้ เชิงโดยเฉพาะพันธุป์ ลา
ทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธุม์ ากทีส่ ดุ
ประชาชนในเขต สปป.ลาว อย่างน้อย 203 ครอบครัว จะต้องอพยพออกจาก
พืน้ ที่ เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากอ่างเก็บน�้ำด้านเหนือเขือ่ น52 และประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูท่ า้ ยน�้ำในระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ทีจ่ ะต้องเผชิญกับการ
เปลีย่ นแปลงของระดับน�้ำโขง 3-6 เมตรในรอบวัน มีจำ� นวนมากถึง 8,166 คน จาก 20
หมูบ่ า้ น53 ส่งผลให้ประชาชนในเขต สปป.ลาว ไม่มสี ว่ นร่วมใด ๆ ในกระบวนการ
ตัดสินใจ หรือให้ความเห็นใด ๆ ต่อโครงการเขือ่ นปากแบ่ง
ระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลายและซับซ้อนจะถูกท�ำลายทัง้ เกาะแก่งคก
หรือหาดทรายจ�ำนวนมากระหว่างเมืองปากแบงถึงเชียงของจะจมอยูใ่ ต้น้�ำตะกอนดิน
ทรายทีเ่ ป็นธาตุอาหารส�ำคัญของแม่น้ำ� โขงตอนล่างจะถูกกัก ไม่นบั รวมถึงการปิดกัน้

วิถชี วี ติ การร่อนทองของชาวบ้านริมโขง
บริเวณหัวงานเขือ่ นปากแบง
51 National Policy – Environmental and Social Sustainability of the Hydropower Sector in Lao PDR
by Science Technology and Environment Agency, Lao Environment and Social Project
52 Pak Bank Hydropower Project, Social Impact Assessment, September 2015. หน้า 5-1 http://
www.tnmc-is.org/download/13-social-impact-assessment/
53 Pak Bank Hydropower Project, Social Impact Assessment, September 2015. หน้า 5-10, 5-11
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เส้นทางเดินเรือท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญอย่างเมืองห้วยทราย-หลวงพระบางทีช่ าวบ้านมีราย
ได้หลักจากนักท่องเทีย่ วกว่าล้านคนต่อปี หรือการเคลือ่ นย้ายอพยพแรงงานจากลาว
เข้ามายังประเทศไทยเนื่องจากสูญเสียวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบของกสม. (ผูร้ อ้ งได้ยนื เรือ่ งร้องเรียนเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2559)
ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ชาวบ้านจากฝัง่ ลาวประมาณ 6,700 คน ใน 25 หมูบ่ า้ น จะต้องอพยพออก
จากพืน้ ที่ เนื่องจากได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากเขือ่ น54
ตลอดกระบวนการชีแ้ จงและปรึกษาหารือนัน้ 55 ประเด็นข้อห่วงกังวลต่าง ๆ
ของภาคประชาชนคือการต้องการข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแต่กลับไม่มหี น่วย
งานใดเผยแพร่หรือด�ำเนินการให้ขอ้ มูลประกอบ และการจัดการรับฟังความคิดเห็น
ในแต่ละครังก็
้ ไม่ครอบคลุมพืน้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่น้�ำโขงทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากโครงการ
เขือ่ นไฟฟ้ าพลังน�้ำปากแบ่ง โดยจัดขึน้ เพียง 3 จังหวัดจาก 8 จังหวัดทีต่ ดิ ริมโขงเท่านัน้
เอกสาร Prior Consultation Process for the Pak Beng Hydropower
Project ทีโ่ ครงการจัดท�ำขึน้ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560 มีขอ้ มูลการศึกษาไม่เพียงพอ
เนื่องจากการศึกษาผลกระทบของเขือ่ นต่อพันธุป์ ลาและการประมงมีการเก็บข้อมูล
เพียง 6 พืน้ ทีโ่ ดยรอบโครงการเท่านัน้ ทางปลาผ่านไม่มคี วามชัดเจนไม่มขี อ้ มูล
พันธุป์ ลาทีช่ ดั เจน และการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมมีการศึกษาเพียงระยะ 5
กิโลเมตรเท่านัน้ ไม่กล่าวถึงผลกระทบตอนบนทีจ่ ะเกิดกับกลุม่ ชาวประมงอาชีพที่
ตังอยู
้ บ่ ริเวณพืน้ ทีเ่ หนือเขือ่ น โดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตังแต่
้ พน้ื ทีแ่ ก่งผาได
อ�ำเภอเวียงแก่น จนถึงบ้านปากอิง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบกับไม่ได้
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาไว้แล้วของคณะกรรมาธิการลุม่ แม่น้ำ� โขง
54 NGOs Demand Halt to Pak Beng Dam in Laos. http://www.rfa.org/english/news/laos/dam06222017164057.html
55 การด�ำเนินการให้ขอ้ มูลโครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำเขือ่ นปากแบง สปป. ลาวตามระเบียบปฏิบตั ขิ องคณะ
กรรมาธิการแม่น้�ำโขง เรือ่ ง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลงครัง้ ที่ 4. http://www.tnmc-is.
org/wp-content/uploads/2017/05/1.สรุปกระบวนการ-PNPCA.pdf
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มาใช้ประกอบการศึกษาในส่วนมาตรการบรรเทาผลกระทบขาดข้อมูลสนับสนุน56

ประเด็นช่องว่างช่องกฎหมายและความรับผิดชอบ
ช่องว่างของการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมข้ามพรมแดน ทีไ่ ม่
สอดคล้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนและปกป้ อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีอ่ าศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย รวมถึงการ
เลือกใช้ขอ้ มูลการศึกษาทีไ่ ม่ตรงตามสภาพเป็ นจริงเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนการ
ด�ำเนินโครงการโดยไม่คำ� นึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ 57
การใช้ชอ่ งว่างของกระบวนการ PNPCA ในการรับรองการอนุมตั โิ ครงการ
โดยไม่ได้ตงอยู
ั ้ บ่ นข้อตกลง เนื่องจากกระบวนการ PNPCA ของกรณีนใ้ี นแต่ละครัง้
ล้วนไม่ได้จดั ท�ำอย่างครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ จ่ี ะได้รบั ผลกระทบ แสดงเจตนาละเลยใน
การรับฟั งความคิดเห็นจากชาวบ้านในพืน้ ทีจ่ ริงและแสดงถึงความพยายามในการ
ปิ ดบังข้อมูลโครงการ
ช่องว่างของผลประโยชน์ ทบั ซ้อนจากการที่บุคคลผูเ้ กี่ยวข้องกับการ
พิจารณาการรับซือ้ ไฟฟ้ าจากต่างประเทศตามรายชือ่ อนุกรรมการมีตำ� แหน่งซ�ำ้ ซ้อน
กับกรรมการในบริษทั EGCO หมายความว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีพ่ จิ ารณา
รับซือ้ ไฟฟ้ านัน้ มีตำ� แหน่งผูบ้ ริหารในบริษทั พลังงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการผลิตไฟ
ขายให้แก่ กฟผ. เสียเอง58

56 Summary of the 2nd draft Technical Review Report of PakBeng Hydropower Project. http://www.
mrcmekong.org/assets/Consultations/PakBengBengHydropowerProject/2nd-RSF-ppt-presentations/
Summary-of-2nd-Draft-TRR-290417.pdf
57 จดหมายแจ้ง ตอบ ประเด็นข้อห่วงกังวลเบือ้ งต้น ก่อนเริม่ กระบวนการ PNPCA ของไทย เมือ่ วันที่ 20
ธันวาคม 2559 (ฉบับแปลไทย). http://www.tnmc-is.org/download/จดหมายแจ้ง-ตอบ-ประเด็นข้/
58 สรุปเนื้อหา - ชาวบ้านเข้าฟั งการชีแ้ จงข้อมูลจากหน่วยงาน กรณีเขือ่ นปากแบงในแม่น้�ำโขง และ
เขือ่ นบนแม่น้�ำสาละวิน ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม
2559 http://www.terraper.org/web/th/node/1805
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การไร้มาตรการก�ำกับดูแลทีเ่ ป็ นรูปธรรมของคณะกรรมาธิการแม่น้�ำโขง
(MRC) ไม่มมี าตรการเยียวยาและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศสมาชิก
และการด�ำเนินการอันไร้ประสิทธิภาพในการศึกษาวิจยั จากกรณีกรมทรัพยากรน�้ำ
กล่าวในทีป่ ระชุมชีแ้ จงที่ กสม. ว่าMRC ได้วา่ จ้างผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศด้วยงบ
ประมาณราว8ล้านเหรียญเพือ่ ท�ำการวิจยั ศึกษาข้อมูลผลกระทบแม่น้�ำโขงแต่ผล
ปรากฏว่าเวลาผ่านไปนับแต่วนั เริม่ ศึกษาจนถึงวันทีช่ แ้ี จงประมาณ 4 ปี การศึกษาดัง
กล่าวก็ยงั ไม่คบื หน้าแต่อย่างใด)

ปลากดทีช่ าวประมงจับได้
บริเวณอ�ำเภอเวียงแก่น
จ.เชียงราย
พันธุป์ ลาหลากชนิด
ในแม่น้�ำโขงเป็ นแหล่ง
โปรตีนคุณภาพ
ทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ ผูค้ น
และเป็ นตัวชีว้ ดั ส�ำคัญ
ถึงความอุดมสมบูรณ์
ของล�ำน�้ำโขง
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โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
หงสาลิกไนต์
เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
1. บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตังเมื
้ อ่ วันที่ 7 มีนาคม
2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 14,500 ล้านบาท และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ถือหุน้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45 ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีสถานะเป็ นบริษทั มหาชน และ
จดทะเบียนซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สญั ลักษณ์
“RATCH” ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์59
2. บริษทั บ้านปู พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ใน
บริษทั อืน่ (Holding Company) ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้ า
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง มีบริษทั บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่ 78.71%

59 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560, http://investor-th.ratch.co.th/shareholdings.html#
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3. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด60 เริม่ ต้นจากบริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (บริษทั
ย่อยของบ้านปู) ได้ลงนามในสัญญาผูถ้ อื หุน้ กับบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด
(มหาชน) (โดยถือผ่านบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล
่
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด)
และบริษทั Lao Holding State Enterprise (LHSE) ซึง่ เป็นวิสาหกิจของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพือ่ ร่วมจัดตังบริ
้ ษทั ไฟฟ้าหงสา
และบริษทั ภูไฟมายนิง่ จ�ำกัด (Phu Fai Mining Company Limited (PFMC))
รูปแบบการลงทุน
เป็ นการลงทุนเพื่อท�ำเหมืองถ่ านหินลิกไนต์และโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ความร้อนจากเชือ้ เพลิงลิกไนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยได้รบั การสนับสนุน
เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ของไทยทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีน่ �ำโดยธนาคารรัฐ 2
แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน และธนาคารเอกชนอืน่ ๆ รวม
ทัง้ หมด 9 แห่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
ธนาคารธนชาติ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารเพือ่ การส่ง
ออกและน�ำเข้า และมี Lao Holding State Enterprise (LHSE)61 เป็ นรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้ าของสปป.ลาว ซึง่ ได้ทนุ มาจาก International Development Association
(IDA), Asian Development Bank (ADB), European Investment Bank (EIB)
และ Agent Français pour Développements (AFD) and GOL.มาร่วมถือหุน้
ด้วย โดยรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าลาว (LHSE) ถือหุน้ ใน EDL - Generation Public
Company ในสัดส่วนร้อยละ 75 ซึง่ EDL - Generation Public Company ถือหุน้
ผ่านบริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ำกัดและบริษทั อาร์เอช อินเตอร์ เนชันแนล
่
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ลูกของราชบุรโี ฮลดิง้ อีกทอดหนึ่ง

60 Shareholder and Board of Directors. http://www.hongsapower.com/index.php?model=cms&view=item&layout=page&id=12
61 ข้อมูลแหล่งทุนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ า สปป.ลาว, http://www.laoholding.com/sources.html
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ลักษณะของโครงการ
โครงการหงสาลิกไนต์เ ป็ นโครงการที่ประกอบด้วยโครงการเหมือ ง
ถ่านหินลิกไนต์ และโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนจากเชือ้ เพลิงลิกไนต์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองหงสา ของแขวงไซยะบุร ี ในประเทศลาว ห่างจากใจกลาง
เมืองหงสาประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนไทย ทีจ่ งั หวัดน่านประมาณ
30 กิโลเมตร มีพน้ื ทีเ่ หมืองประมาณ 76.2 ตารางกิโลเมตร โดยโรงไฟฟ้ าหงสาเป็ น
โรงไฟฟ้ า ประเภทใช้ค วามร้อ นผลิต ไฟฟ้ า โดยการเผาไหม้ถ่ า นหิน เพื่อ หมุน
เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ ากังหันไอน�้ำ ซึง่ ตัง้ อยูต่ ดิ กับทะเลสาบคือเขือ่ นน�้ำแก่นและเขือ่ น
น�้ำเลือกจึงถูกสูบน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้ า62
ส่ ว นโรงไฟฟ้ า หงสาผลิต ไฟฟ้ า จากการเผาถ่ า นหิน ลิก ไนต์ ซ่ึง เป็ น
ถ่านหินประเภททีใ่ ห้ความร้อนต�่ำ โครงการหงสาลิกไนต์เกิดขึน้ ตามแผนพัฒนา
ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP 2007) มีกำ� ลังการผลิต
ติดตังรวม
้
1,878 เมกวัตต์ โดยบริษทั หงสาพาวเวอร์ (HPC) ลงนามสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�ำนวน 1,743 เมกะวัตต์ เมือ่
วันที่ 2 เมษายน 2553 และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมตั โิ ครงการระบบส่ง เพือ่ รับซือ้
ไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าหงสาลิกไนต์ เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553
โครงการแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนเหมืองถ่านลิกไนต์ ด�ำเนินการโดยบริษทั หงสา ซึง่ แต่เดิมลงนาม
สัญญาโดยบริษทั ภูไฟมายนิง่ จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ราชบุรโี ฮลดิง้
จ�ำกัด ท�ำสัญญากับรัฐบาลลาวเพือ่ การสัมปทานเหมืองถ่านหินและหินปูน เมือ่ วันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และได้โอนสิทธิให้บริษทั หงสาในวันเดียวกัน โดยมี
บริษทั ลาวโฮลดิง้ สเตทเอนเตอร์ไพรส์ (LHSE) ถือหุน้ 25%, บริษทั บ้านปูเพาเวอร์
จ�ำกัด (BPP) ถือหุน้ 37.5% และบริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ (RATCH) ถือหุน้
37.5% โดยผูไ้ ด้รบั สัมปทานการขุดเจาะขนดินคือ บริษทั อิตาเลียนไทย หงสา
จ�ำกัด (บริษทั ลูกของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) (ITD))
ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2555
62 ลักษณะการประกอบธุรกิจ - Banpu Public Company Limited. https://www.banpu.co.th/backoffice/
upload/inv_news_176_8ad2a82c81963e1bf8cc1e1dd757c81c.pdf
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ส่วนโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนถ่านหิน63 เป็ นโรงไฟฟ้ าลิกไนต์แห่งแรกที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในลาว พร้อมเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ าขนาด 626 เมกะวัตต์ จํานวน 3 เครือ่ งผู้
ถือหุน้ ประกอบด้วย บริษทั ลาวโฮลดิง้ สเตทเอนเตอร์ไพรส์ (LHSE) ถือหุน้ 20%,
บริษทั บ้านปูเพาเวอร์ จ�ำกัด (BPP) และบริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ (RATCH)
ถือหุน้ 40% ซึง่ โครงการได้วา่ จ้างบริษทั ทีมกรุป๊ เป็ นผูอ้ อกแบบระบบน�้ำดิบสําหรับ
โรงไฟฟ้ าหงสา และเป็ นทีป่ รึกษาด้านการวางแผนจัดการสิง่ แวดล้อมและการอพยพ
โยกย้ายถิน่ ฐาน ตังแต่
้ ปี 2550
รายละเอียดส่วนระบบโครงข่ายไฟฟ้า64 เป็ นระบบโครงข่ายไฟฟ้ า 500
กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) – น่าน 2 และระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500
กิโลโวลต์ น่าน 2 – แม่เมาะ 3 ระยะทางประมาณ 237.5 กิโลเมตร ผ่านท้องที่ 3 จังหวัด
คือ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดล�ำปาง โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตได้วา่ จ้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นผูท้ �ำการศึกษาและท�ำรายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบทางสิง่ แวดล้อม (EIA) ในส่วนทีพ่ าดผ่านพืน้ ทีป่ ่ าคุณภาพลุม่ น�้ำ 1 บี
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บ้านปูเพาเวอร์ จ�ากัด

63 เว็บไซต์การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย. https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=546:egatnews-20140401-01&catid=30&Itemid=112
64 รายงานที่ 1100/2558 เรือ่ ง สิทธิชมุ ชน กรณีโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่านเพือ่ รับซือ้
ไฟฟ้าจากโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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รายงานการติ ดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
พืน้ ทีเ่ หมืองประมาณ 76.2 ตารางกิโลเมตร พืน้ ทีบ่ ริเวณเหมืองมีลกั ษณะ
เป็ นป่ า มีชมุ ชนทีจ่ ะต้องโยกย้าย จ�ำนวน 6 หมูบ่ า้ น จ�ำนวน 400 หลังคาเรือน ส่วน
ใหญ่เป็ นเกษตรกร กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทลือ้ 65
นโยบายสนับสนุนของไทย
แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP 2007)
นโยบายสนับสนุนของลาว
ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตและขจัดความยากจนแห่งชาติ (National Growth
and Poverty Eradication Strategy: NGPES)66
ยุทธศาสตร์การเป็ นแบตเตอรีแห่งเอเชีย (Battery of Asia)67
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตของชุมชน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าและเหมืองถ่านหินส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกว่า 450
หลังคาเรือนทีข่ ณะด�ำเนินการก่อสร้างไม่ได้รบั ทราบข้อมูลใดๆ และองค์กรพัฒนา
เอกชนก็ไม่สามารถเข้าไปท�ำงานได้โดยง่ายจากการปิ ดกัน้ ของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ 68
และผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากโรงงานทีป่ ล่อยโลหะหนักเข้าสูแ่ หล่งน�้ำใน
พืน้ ทีช่ มุ ชนทีช่ าวบ้านใช้69 และชาวบ้านกว่า 2,000 คนต้องอพยพย้ายไปยังหมูบ่ า้ น
ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ของบริษทั Hongsa Power Company Limited เพือ่ รองรับผูอ้ พยพ
จากห่างจากตัวเมืองหงสา8กิโลเมตร ห่างจากโรงไฟฟ้ า 12 กิโลเมตร70
65 http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/coal/true-cost-ofcoal/coal-map/coal_lao/
66National Growth and Poverty Eradication Strategy.http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/
en/home/library/poverty/NGPES.html
67 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ลาวเร่งเพิม่ ศักยภาพไฟฟ้ าพลังน�้ำมุง่ ส่งออก (29ตุลาคม2557). http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/613953
68 NGOs Barred From Meeting Villagers Relocated for Lao Power Plant. http://www.rfa.org/english/news/laos/hongsa-05072013175450.html
69 http://www.earthrightsalumni.org/content/hongsa-lignite-mine
70 Vientiane Times, 13 ตุลาคม 2555. Xayaboury villagers relocate to make way for 1,878MW power
plant. https://wle-mekong.cgiar.org/xayaboury-villagers-relocate-to-make-way-for-1878mw-power-plant/
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การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
กสม. มีมติยตุ กิ ารตรวจสอบเนือ่ งจากผูร้ อ้ งได้สง่ เรือ่ งร้องเรียนไปยังศาลปกครอง
และศาลได้รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณาอย่างไรก็ตามกสม. ได้มมี ติให้สง่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
รัฐบาลในการประชุม ครังที
้ ่ 33/2558 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 (รายงานผลการตรวจสอบ
ที1่ 100/2558)
ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมือ่ วันที่ 5 มกราคม 255971 รายงานผลการพิจารณา
ค�ำร้องเพือ่ เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเรือ่ งสิทธิชมุ ชนกรณี
โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ าแรงสูงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่านเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้ าจากโครงการ
เหมืองและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว)
โดยสรุปดังนี้
รับทราบรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องโดยมีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการ
พิจารณาทบทวนแผนการพัฒนาพลังงานของชาติการด�ำเนินการตามแผนการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ25ใน10ปี (พ.ศ. 2555-2564) และแผน
อนุรกั ษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะสิทธิการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนและผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการรวมทังการจั
้
ดตัง้
กลไกหรือก�ำหนดภารกิจการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุน
สัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน
มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็ นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและกระทรวง
พาณิชย์เพือ่ พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว
ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฝัง่ ประเทศลาว คือ การด�ำเนินโครงการ
ในช่วงต้นของการเตรียมโครงการ คือการไม่มสี ว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบในอ�ำเภอหงสา แขวงไซยะบุร ี สปป. ลาว

71 มติคณะรัฐมนตรี. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99317530
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ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ไม่มกี ารชีแ้ จงข้อมูลทีค่ รบถ้วนชัดเจน72 รวมทังเงิ
้ นชดเชยทีร่ ฐั สัญญาว่าจะให้กด็ ำ� เนิน
73
การล่าช้า
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในฝั ง่ ประเทศไทยจากกรณีสายส่งคือ
กระบวนการชีแ้ จงข้อมูลตังแต่
้ ตน้ ปี พ.ศ.2551 ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ ที่
ไม่เคยรับรูข้ อ้ มูลโครงการสายส่งไฟฟ้าใดๆ มาก่อน อีกทังประชาชนที
้
ไ่ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงยังไม่ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมเวที ดังนัน้ จึงมีเพียงเจ้าหน้าทีแ่ ละผูน้ �ำท้องถิน่
เท่านัน้ ทีไ่ ด้เข้าร่วม จึงขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ยิง่ ไปกว่านัน้
ในต้นปี พ.ศ.2552 กฟผ. ยังไม่แจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทัวถึ
่ งเกีย่ วกับการท�ำ EIA
ไม่สำ� รวจศึกษาให้รอบด้านครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง และเมือ่ แล้วเสร็จ กฟผ.
ไม่เปิ ดเผยรายงาน EIA ให้ประชาชนรับทราบ74 ทัง้ ยังบุกรุกเข้ามาในพืน้ ทีบ่ า้ น
เรือนประชาชนเพือ่ ปั กหมุดก�ำหนดเขตระบบโครงสร้างสายส่งไฟฟ้ าโดยไม่แจ้งให้
เจ้าของทีด่ นิ ทราบแต่อย่างใด75
สายส่งไฟฟ้ าและตัวเสามีการผ่านเข้าไปในพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ 2 แปลง
คือ ห้วยต้นผึง้ และ ค่าโขง ซึง่ เป็ นป่ าชุมชนและชาวบ้านใช้ในการท�ำเกษตรร่วมกัน
โดยมีการขึน้ ทะเบียนหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวง (น.ส.ล.) ไว้อย่างถูกต้อง แต่ กฟผ.
ไม่ได้ทำ� การขออนุญาตตามกฎหมายทีด่ นิ แต่อย่างใด แต่กลับเข้าไปโค่นต้นไม้ใหญ่
ปรับไถทีด่ นิ สร้างความเสียหายแก่พน้ื ทีข่ องประชาชนตามแนวทีส่ ายส่งไฟฟ้ าแรงสูง
พาดผ่าน ประชาชนในทีด่ นิ บริเวณนัน้ จึงถูกรอนสิทธิจากโครงการท�ำให้ตอ้ งรือ้ ถอน
บ้านเรือน ไม่สามารถใช้ทด่ี นิ ท�ำกินได้ตามปกติและไม่สามารถปลูกอาคารบ้านเรือน
และต้นไม้ใหญ่ได้ตลอดไป ยกเว้นพืชล้มลุกทีไ่ ด้รบั อนุญาต76

72 http://www.rfa.org/english/news/laos/hongsa-05072013175450.html
73 http://www.earthrightsalumni.org/content/hongsa-lignite-mine
74 http://www.tcijthai.com/news/2013/04/archived/2371
75 http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9580000110499
76 รายงานที่ 1100/2558 เรือ่ ง สิทธิชมุ ชน กรณีโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน
เพื่อรับซื้อไฟฟ้ าจากโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
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การไฟฟ้ ามีสทิ ธิทจ่ี ะปักเสาไฟฟ้ า ตัดต้นไม้ ในทีด่ นิ ของประชาชนภายหลัง
จากทีแ่ จ้งให้ประชาชนทราบ โดยกฟผ. มิได้ซอ้ื ทีด่ นิ จากประชาชน แต่จะจ่ายเงินให้
เจ้าของทีด่ นิ จ�ำนวนหนึง่ เป็ นค่าทดแทน โดยทัวไปต�
่ ่ำกว่าราคาประเมิน และพืน้ ทีท่ ำ�
นาได้รบั ค่าทดแทนต�่ำ โดยอาศัยพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2511 ทีใ่ ห้ กฟผ. ด�ำเนินการได้เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ส�ำหรับประชาชนทีไ่ ม่
พึงพอใจกับเงินค่าทดแทนที่ กฟผ. อาจส่งมอบให้เจ้าของทีด่ นิ โดยตรง หรือฝากธนาคาร
ออมสินไว้ให้เจ้าของทีด่ นิ ก็ถอื ว่า กฟผ. ได้จา่ ยเงินให้แล้ว แม้เจ้าของทีด่ นิ จะไม่ยนิ ดีรบั
เงินก็ตาม และหลังจากถูกรอนสิทธิแล้ว ถึงแม้โฉนดทีด่ นิ จะยังคงเป็นของเจ้าของทีด่ นิ
อยู่ แต่ กฟผ. ได้หา้ มมิให้ปลูกโรงเรือนและต้นไม้ยนื ต้นในเขตเดินสายไฟฟ้านัน้ 77
ประเด็นช่องว่างของกฎหมายและความรับผิดชอบ
กระบวนการชีแ้ จงข้อมูลทีก่ ลายเป็ นขัน้ ตอนสร้างความชอบธรรมให้เกิด
โครงการ เนื่องจากโครงการสามารถอ้างได้เสมอว่าได้จดั ครบตามก�ำหนดแล้ว โดยผู้
ทีเ่ ข้าร่วมเวทีสามารถเป็ นชาวบ้านจากพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบ ในขณะที่
ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ ทีไ่ ม่เคยรับรูข้ อ้ มูลโครงการสายส่งไฟฟ้ าใดๆ มาก่อน อีกทัง้
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงยังไม่ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมเวที ดังนัน้ จึงมีเพียง
เจ้าหน้าทีแ่ ละผูน้ �ำท้องถิน่ เท่านัน้ ทีไ่ ด้เข้าร่วม จึงขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง
การใช้โอกาสจากการไม่มกี ลไกข้อบังคับทีล่ งโทษรุนแรงในกรณีทห่ี น่วย
งานละเลยการส�ำรวจศึกษาและการเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบ ดังเช่นกรณีท่ี
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตไม่ยอมเปิ ดเผยรายงาน EIA ต่อประชาชน และรายงาน EIA ทีแ่ ล้ว
เสร็จนัน้ ก็ไม่ครอบคลุมในทุกพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
การหลีกเลีย่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ะเบียบกระทรวงมหาดไทย78 ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุ ญาตให้ทบวงการเมืองใช้ทด่ี นิ ของรัฐเพื่อประโยชน์ใน
ราชการของ กฟผ.
77พรบ. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย มาตรา 28-35 ของ พ.ศ. 2511
78 ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. 2541
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กรณี ศึกษา
โครงการลงทุนโดยตรง
ของไทยในเมียนมา
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โครงการเขื่อนไฟฟ้ าพลังน�้ำฮัตจี
รัฐกะเหรี่ยง

บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
1. บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด ตัง้ แต่วนั ที่ 24 เมษายน 2553
(บริษทั ลูกของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) โดยก่อนหน้านี้
กฟผ. เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการเอง79
รูปแบบการลงทุน
ระยะแรก: บมจ. กฟผ. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความตกลง
(Memorandum of Agreement: MoA) กับทางกรมไฟฟ้ าพลังน�้ำ กระทรวงพลังงาน
ไฟฟ้ าของรัฐบาลเมียนมา เพือ่ ร่วมพัฒนาโครงการเขือ่ นสาละวินจ�ำนวน 4 เขือ่ น
โดยตกลงจะผลักดันโครงการเขือ่ นฮัตจี ซึง่ มีขนาด 1,200 เมกะวัตต์ (ก�ำลังการ
ผลิตในขณะนัน้ ) เป็ นเขือ่ นแรก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548
ระยะทีส่ อง: บริษทั Sino-hydro Corporation Limited ซึง่ เป็ นบริษทั
รัฐวิสาหกิจของจีน เข้าร่วมพัฒนาโครงการ ท�ำให้เกิดการแบ่งสัดส่วนการลงทุนออก
เป็ นสามส่วน
79 โครงการฟื้ นฟูนิเวศในภูมภิ าคแม่น้�ำโขง, ล�ำดับเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเขือ่ นฮัตจี, 2553.
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ดังนี้ กฟผ. ถือหุน้ 45% กรมไฟฟ้ าพลังน�้ำของพม่า 15% และบริษทั Sino Hydro
40% งบประมาณการลงทุนเบือ้ งต้นราว 1000 ล้านเหรียญสหรัฐ80
ระยะทีส่ าม: วันที่ 23 เมษายน 2553 มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการ
ลงทุนและมีการลงนาม MoA ฉบับใหม่ และมีการดึงบริษทั International Group of
Entrepreneur Co, ltd. (IGOEC) เข้ามาร่วมลงทุนเป็ นรายที่ 4 ซึง่ ได้มกี ารแบ่ง
สัดส่วนการลงทุน ดังนี้ กฟผ. อินเตอร์เนชัลแนล จ�ำกัด 36.5%, การไฟฟ้ าพลังน�้ำ
ของพม่า 10%, ชิโนไฮโดรฯ 50.5% และ IGOEC 3% ตามล�ำดับ81 สัดส่วนดังกล่าว
ยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั
ลักษณะของโครงการ
โครงการเขือ่ นฮัตจี เป็ น 1 ใน 4 เขือ่ น ของแผนพลังงานไฟฟ้ าโครงการ
เขือ่ นสาละวินทีท่ างรัฐบาลไทยมีแผนจะก่อสร้าง โดยอีก 3 เขือ่ น คือ เขือ่ นท่าซาง/
มายตง, เขือ่ นตากวินและเขือ่ นเว่ยจี
โครงการเขือ่ นฮัตจี เป็ นเขือ่ นแบบ run-off-river กัน้ แม่น้�ำสาละวินบริเวณ
เมืองพะอัน รัฐกะเหรีย่ ง ห่างจากชายแดนไทยด้าน อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน ลงไป
บริเวณท้ายน�้ำของแม่น้�ำสาละวิน ประมาณ 47 กิโลเมตร มีระดับเก็บกักปกติ
ที่ 48 เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง ซึง่ จะสามารถเก็บกักน�้ำเหนือเขือ่ นได้
ประมาณ 500 ล้าน ลบ.เมตร ตัวเขือ่ นมีความสูง 115 เมตร และกว้าง 1,127.20 เมตร
มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ขนาด 1,360 เมกะวัตต์ ซึง่ สามารถผลิตไฟฟ้ าเฉลีย่ ต่อปี
ได้ 7,325 ล้านหน่วย โดยจะขายไฟฟ้ าให้ไทยซึง่ รับซือ้ โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นจ�ำนวน 1,190 เมกะวัตต์ ทีเ่ หลือใช้ในประเทศเมียนมา
โดยล�ำเลียงกระแสไฟฟ้ าผ่านสายส่งกระแสไฟฟ้ าจากเขือ่ นฮัตจีมายังชายแดนไทย
ทางด้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มีระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และจากจุด
ดังกล่าวเข้าสูจ่ งั หวัดพิษณุโลก ณ สถานีไฟฟ้ าแรงสูงพิษณุโลก 3 ในระยะทาง 300
กิโลเมตร โดยรวมแล้วโครงการเขือ่ นฮัตจีมมี ลู ค่าการลงทุนเกือบ 1 แสนล้านบาท
มีการคาดการณ์วา่ จะใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี 3 เดือน82
80 มูลนิธฟิ ้ื นฟูชวี ติ และธรรมชาติ, ย้อนรอยล�ำดับเหตุการณ์โครงการเขือ่ นสาละวิน, 2550.
81 กฟผ. อินเตอร์เนชัลแนล จ�ำกัด, โครงการไฟฟ้าพลังน�ำ้ ฮัจยี, http://www.egati.co.th/th/th-invesment/hutgi.html
82 โครงการฟื้ นฟูนิเวศในภูมภิ าคแม่น้�ำโขง, สรุปโครงการเขือ่ นฮัตจี, เมษายน 2553.
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สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
เขือ่ นฮัตจีจะตัง้ อยูบ่ นแม่น้�ำสาละวิน บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา
โดยเขือ่ นและอ่างเก็บน�้ำจะท�ำลายสิง่ แวดล้อมโดยรอบ ซึง่ มีความส�ำคัญและอุดม
สมบูรณ์อย่างยิง่ ทัง้ ทรัพยากรป่ าไม้ซง่ึ เป็ นพรรณไม้หายาก เช่น ไม้สกั ซึง่ จะเห็นได้
จากผืนป่ าสักในลุม่ น�้ำสาละวินเป็ นผืนป่ าสักทีใ่ หญ่และต่อเนื่องกัน ต่างจากทีอ่ น่ื ๆ
ทีเ่ ป็ นป่ าสักแบบย่อม ๆ ไม่ตอ่ เนื่อง นอกจากนีป้ ่ าสาละวินยังถือได้วา่ เป็ นภูมพิ ฤกษ์
แบบอินโดเบอร์มา่ (Indo – Burmese Province) ท�ำให้ประกอบไปด้วยสังคมป่ าไม้
หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น สังคมป่ าดิบเขา, ป่ าดิบแล้ง, ป่ าผสมผลัดใบ, ป่ าเต็งรัง,
ป่ าผาหินและยอดเขาหินปูน, ป่ าริมน�้ำ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพของบรรดาสัตว์ป่าหายากอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมากทีค่ วรค่าแก่การอนุ รกั ษ์
เช่น กวางผา, เลียงผา, กระทิง, เสือโคร่ง, เสือดาวเป็ นต้น โดยในพืน้ ทีป่ ่ า ชาวบ้าน
จะใช้ประโยชน์โดยท�ำการเพาะปลูก เช่น ท�ำสวน ท�ำไร่ และเก็บของป่ า83
นอกจากระบบนิเวศบนบกแล้ว ระบบนิเวศในน�้ำก็มสี ว่ นส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อการด�ำรงชีวติ ของผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณนัน้ โดยระบบนิเวศในน�้ำนัน้ มีความ
หลากหลายสูง โดยมีเกาะ แก่ง ดอน หาดทราย เป็ นจ�ำนวนมาก ระบบนิเวศย่อย
เหล่านี้เป็ นทัง้ แหล่งอาหาร แหล่งเพาะปลูก และแหล่งทีอ่ ยูข่ องสัตว์น้�ำนานาชนิด
ชาวบ้านจะใช้พน้ื ทีร่ ะบบนิเวศย่อย เช่น หาด หรือพืน้ ทีร่ มิ ตลิง่ เป็ นพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
พืชผักสวนครัวหรือแม้กระทังท�
่ ำเป็ นแปลงนาข้าว หรือไปจนถึงท�ำสวน ส่วนในน�้ำ
ซึง่ เป็ นแหล่งอาศัยของปลาก็ถอื เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ทส่ี ำ� คัญ ชาวบ้าน
จะท�ำการประมงขนาดเล็ก จับปลาเพือ่ ยังชีพและค้าขาย84
นอกจากในส่วนของแม่น้�ำสาละวินแล้ว พืน้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของเขือ่ น
ก็ยงั มีสว่ นทีเ่ ป็ นล�ำน�้ำสาขาของแม่น้�ำสาละวินอย่างแม่น้�ำเมยซึง่ เป็ นแหล่งหาปลา
และแหล่งวางไข่ของปลาในแม่น้�ำสาละวิน
บริเวณโดยรอบทีต่ งั ้ โครงการ เป็ นทีต่ งั ้ เขตพืน้ ทีข่ องชาวบ้านทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุป์ กาเกอะญอ หรือ ชาวกะเหรีย่ ง ทังในเขตไทยและเมี
้
ยนมา
ซึง่ มีวฒ
ั นธรรม ภาษา และประวัตศิ าสตร์ของตนเอง
83 โครงการแม่น้ำ� เพือ่ ชีวติ , โครงการฟื้นฟูนเิ วศวิทยาในภูมภิ าคอินโดจีนและพม่า และศูนย์ขา่ วสาละวิน. สาละ
วิน: สายน�้ำสามแผ่นดิน. เชียงใหม่: วนิดาเพรส, 2551.
84 เรือ่ งเดียวกัน
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จากการส�ำรวจขององค์กรภาคประชาสังคมในพืน้ ทีร่ ะบุวา่ การสร้างเขือ่ นฮัตจีจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 41 หมูบ่ า้ น ซึง่ รวมทัง้ ฝั ง่ ไทยและฝั ง่ พม่าซึง่ เป็ นหมูบ่ า้ น
ริมน�้ำสาละวิน โดยแบ่งเป็ นฝั ง่ ตะวันออก 21 หมูบ่ า้ น และฝังตะวั
่ นตก 20 หมูบ่ า้ น85
นโยบายสนับสนุนของไทย
กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงาน และรัฐบาลเมียนมา
โดยกระทรวงไฟฟ้าเมียนมา
แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
นโยบายสนับสนุนของเมียนมา
กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงาน และรัฐบาลเมียนมา
โดยกระทรวงไฟฟ้าเมียนมา
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตของชุมชน
โครงการเขือ่ นฮัตจี อ่างเก็บน�้ำ และสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรงทังในพื
้ น้ ทีโ่ ครงการเอง พืน้ ทีโ่ ดยรอบทัง้
ฝัง่ ไทยและฝัง่ เมียนมา รวมไปถึงพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารพาดผ่านของสายไฟฟ้ าแรงสูง ได้แก่
การสูญเสียพืน้ ทีป่ ่ าไม้ พืช สัตว์ป่า สัตว์น้�ำ นก การสูญเสียระบบนิเวศของแม่น้�ำทัง้
ระบบ การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ การเปลีย่ นแปลงด้านธรณีวทิ ยา ความ
สูญเสียต่อระบบนิเวศวิทยาและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นี้ไม่เพียงแต่จะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อวิถชี วี ติ ของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชาวกะเหรีย่ งซึง่ เป็ นประชากร
ส่วนใหญ่ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการฯ โดยมีจำ� นวนราว 41 หมูบ่ า้ น ทังที
้ อ่ าศัยอยูส่ อง
ฝัง่ แม่น้�ำสาละวิน หรือลุม่ น�้ำสาขาแล้วเท่านัน้ ซึง่ ได้แก่ การท�ำประมง การปลูกพืช
ฤดูแล้งบนฝัง่ แม่น้�ำสาละวินและแม่น้�ำเมย หากยังชักน�ำให้เกิดการบุกรุกป่ า การท�ำ
ไม้ การล่าสัตว์ป่า ในพืน้ ทีป่ ่ ารอบอ่างเก็บน�้ำอีกด้วย นอกจากนีเ้ ขือ่ นฮัตจีจะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการท�ำการประมงทีป่ ากแม่น้�ำสาละวิน โดยเฉพาะใน
เมียนมา เขตเมืองเมาะละแหม่ง เมืองเมาะตะมะ และเมืองพะอันอย่างรุนแรงอีกด้วย86
85 โครงการฟื้ นฟูนิเวศในภูมภิ าคแม่น้�ำโขง, สรุปโครงการเขือ่ นฮัตจี, เมษายน 2553.
86 เรือ่ งเดียวกัน
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การศึกษาของ กฟผ. ระบุวา่ ผลกระทบในฝัง่ เมียนมานัน้ หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากน�้ำท่วมมีทงั ้ หมด 6 หมูบ่ า้ นได้แก่ กะโลเตทะ ฉ่วยอุเว่จอปูลู ซาเส็ก
ยุนมาทะ และ เบาะทารอ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 110 ครัวเรือน87
ทังนี
้ ผ้ ลกระทบในเขตไทย โอกาสทีค่ รัวเรือนจะได้รบั ผลกระทบเป็น 3 ระดับ
คือครัวเรือนทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต�่ำ
พบว่า ทีบ่ า้ นท่าตาฝัง่ มี 2 ครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งระดับปานกลาง และ 93 ครัวเรือน
ทีม่ คี วามเสีย่ งต�่ำ ทีบ่ า้ นแม่สามแลบมีครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง 1 ครัวเรือน มี
ครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งระดับปานกลาง 48 ครัวเรือน ทีบ่ า้ นสบเมย มี 2 ครัวเรือน
ทีม่ คี วามเสีย่ งระดับปานกลาง และ 85 ครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งในระดับต�่ำ ดังนัน้
ในสามหมูบ่ า้ น จะมีครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งระดับสูงอยู่ 1 ครัวเรือน ครัวเรือนทีม่ ี
ความเสีย่ งระดับปานกลาง 52 ครัวเรือน และครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งระดับต�่ำอยู่
293 ครัวเรือน88
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มกี ารพิจารณาหยิบยกเอา
ประเด็นสิทธิชมุ ชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นสาละวิน (ซึง่ ในทีน่ ่คี อื โครงการ
เขือ่ นฮัตจี) ขึน้ มาตรวจสอบ อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ กรณีน้รี ะบุเป็ นค�ำร้องที่ 191/2549
ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน�้ำ
ชายฝัง่ และแร่ เป็ นผูด้ ำ� เนินการตรวจสอบ
โดยในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนของคณะ
อนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน�้ำ ชายฝัง่ และแร่ ที่ 526/2550 มีความเห็นว่าการ
ก่อสร้างโครงการเขือ่ นฮัตจีสง่ เสริมให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากอยูใ่ น
พืน้ ทีค่ วามขัดแย้งระหว่างกองก�ำลังรัฐบาลพม่ากับกองก�ำลังกะเหรีย่ ง (KNU) ซึง่
จะส่งผลให้มกี ารอพยพหนีภยั สงครามของผูค้ นในบริเวณนัน้ และโครงการเขือ่ น
ฮัตจีจะส่งผลให้ทด่ี นิ ทีท่ ำ� กินและทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบถูกน�้ำท่วม
87 เอกสารประกอบการประชุมการมีสว่ นร่วมย่อย, โครงการการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติมโครงการ
ไฟฟ้ าพลังน�้ำฮัตจีบริเวณชายแดนไทย-พม่า(การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย)จัดเตรียมโดยศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธันวาคม 2556
88 เรือ่ งเดียวกัน
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นับเป็ นการท�ำลายวิถชี วี ติ ของชุมชน นอกจากนี้ยงั ส่งผลต่อระบบนิเวศของแม่น้�ำ
สาละวินทีเ่ ชือ่ มโยงกับฝัง่ ไทยด้วย อีกทัง้ ทางคณะอนุกรรมการฯ ยังมีขอ้ เสนอต่อ
รัฐบาลว่าให้ กฟผ. ระงับการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจีในแม่น้�ำสาละวิน โดยให้เริม่ ด�ำเนิน
การภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนี้ จากนัน้ ทางคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติได้มมี ติเห็นชอบตามความเห็นและมาตรการการแก้ไข
ปัญหาของคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน�้ำ ชายฝัง่ และแร่ ในคราวประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 24/255089 เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2550
และแจ้งมติไปยังรัฐบาลเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2552
การด�ำเนิ นการของรัฐบาล
ตามรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี นายอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ ได้ออกค�ำสังนายกรั
่
ฐมนตรีม ี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนขึน้
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจีในแม่น้�ำสาละวิน
คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็ นประธานกรรมการ ได้มคี ำ� สังที
่ ่ 4/2552 เมือ่ วันที่ 8
มิถนุ ายน 2552 แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกีย่ วกับ
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีการก่อสร้าง
เขือ่ นฮัตจี โดยมีหวั หน้าผูต้ รวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายระพีพนั ธุ์ สริวฒั น์
เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผูแ้ ทนภาครัฐและภาคประชาสังคมเป็นอนุกรรมการ
ท�ำหน้าทีศ่ กึ ษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการดังกล่าว โดยทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอ
แนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยสรุป90 คือ
89 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรือ่ ง สิทธิ
ชุมชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นในแม่น้�ำสาละวิน, 2551.
90 คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทังการละเมิ
้
ด
สิทธิมนุษยชน กรณี โครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี ในแม่น้�ำสาละวิน สหภาพพม่า ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, รายงานความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทังการละเมิ
้
ดสิทธิมนุษยชน กรณี
โครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี ในแม่น้�ำสาละวิน สหภาพพม่า ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2553.
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1. ผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ระดับนโยบาย: รัฐบาลควรแสวงหาความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในการจัดระเบียบ
การอพยพเคลือ่ นย้ายประชาชนในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ โดยไม่ใช้การผลักดัน
ระดับปฏิ บตั ิ : กฟผ. ควรประสานงานกับกระทรวงพลังงานไฟฟ้าของเมียนมา เพือ่ ให้
มีการระบุใน MOA ว่าการด�ำเนินโครงการจะมีการแก้ไขผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม มี
หลักประกันการดูแลและระมัดระวังให้การอพยพเคลือ่ นย้ายประชาชนโดยไม่ใช้การ
ผลักดันซึง่ เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทังต้
้ องก�ำหนดให้มโี ครงการเพือ่ พัฒนา
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ด่ี ี โดยควรระบุเนือ้ หาเหล่านีล้ งใน
เอกสารทีม่ กี ารลงนามร่วมกันสามฝ่ ายระหว่างผูแ้ ทนพม่า กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล
และ บริษทั Sinohydro ด้วย
2. ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
แม้จะมีการจัดท�ำการศึกษาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมในฝัง่ เมียนมาไปแล้ว แต่กย็ งั
ขาดความสมบูรณ์ในหลายประเด็น
รวมทัง้ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
การประมงบริเวณปากแม่น้�ำสาละวิน อีกทัง้ โครงการเขือ่ นฮัตจียงั มีผลกระทบต่อ
พืน้ ทีฝ่ ั ง่ ไทย โดยเฉพาะการประกอบอาชีพบริเวณริมตลิง่ และการประมงในล�ำน�้ำ
สาละวินและล�ำน�้ำสาขา ดังนัน้ เพือ่ ความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมาย
ไทย รัฐบาลควรก�ำหนดให้ กฟผ. ท�ำการศึกษาผลกระทบเพิม่ เติมในพืน้ ทีฝ่ ัง่ ไทยที่
อาจได้รบั ผลกระทบ รวมทังหาแนวทางป้
้
องกันและลดผลกระทบ
3. ผลกระทบด้านสาธารณสุข
กฟผ. ควรศึกษาผลกระทบด้านสาธารณสุขในพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดนไทยเพิม่ เติม เนือ่ งจาก
หากมีการอพยพเคลือ่ นย้ายประชาชนในพืน้ ทีไ่ ปยังทีอ่ ยูใ่ หม่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้อม ชีวติ ความเป็ นอยูท่ จ่ี ะต้องมีการปรับตัวและสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
4. ผลกระทบต่อแนวเขตแดน
การสร้างเขือ่ นฮัตจีอาจส่งผลต่อแนวเขตแดนไทย – เมียนมา เนื่องจากจะท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของระดับน�้ำในแม่น้�ำสาละวินและแม่น้�ำเมย
5. การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
รัฐบาลควรให้หน่วยงานกลางจัดให้มเี วทีสาธารณะและการเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ท�ำให้
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้มโี อกาสรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้องในทุก ๆ ด้าน
มีการชีแ้ จงข้อสงสัย และแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทังการแลกเปลี
้
ย่ นเรียนรู้
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เสนอแนะข้อคิดเห็น เพือ่ ความโปร่งใสของรัฐบาลและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเอง
และถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผทู้ อ่ี าจได้รบั ผลกระทบได้แสดงออกและมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจด้วย
หลังจากทีท่ างคณะอนุกรรมการฯ มีรายงานความเห็นดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ก็ได้มกี ารน�ำเสนอต่อคณะกรรมการฯ และได้มกี ารประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 16
ธันวาคม 2552 โดยมีทป่ี ระชุมมีมติให้น�ำรายงานดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรี91
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ) เห็นชอบตามรายงานของคณะ
กรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมือ่ วันที่ 25 มกราคม
2553 ดังนี้
มอบหมายให้ กฟผ. รับไปด�ำเนินการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรม
การฯ ตามรายงานความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบด้านต่างๆ รวมทัง้ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี โดยเฉพาะในประเด็นการศึกษาผลก
ระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ การจัดให้ม ี
การประชาสัมพันธ์ให้คนในพืน้ ทีร่ บั ทราบข้อมูล และข้อเท็จจริงในทุก ๆ ประเด็น
โดยให้ด�ำเนินการรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียร่วมกับภาคประชาชน
รวมทัง้ ให้รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็ นระยะด้วย
ให้มหี น่ วยงานกลางเพื่อท�ำหน้ าที่เป็ นหน่ วยงานด�ำเนินการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะในทุกๆ ด้าน อย่างเป็ นกลางและตรงกับข้อเท็จจริง เพือ่ ให้ทกุ
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้มโี อกาสรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้อง โดยขอให้
ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดตัง้ หน่วยงานกลางต่อไป
ส�ำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีจดหมายที่ นร 0402/7823 วันที่ 4
สิงหาคม 2553 เรือ่ ง สรุปผลการด�ำเนินการของคณะกรรมการติดตามการแก้ไข
ปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจีในแม่น้�ำสาละ
วิน สหภาพพม่า ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ถึง ผูว้ า่ การไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีใจความส�ำคัญว่า
91 คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทังการละเมิ
้
ดสิทธิ
มนุษยชน กรณี โครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี ในแม่น้�ำสาละวิน สหภาพพม่า ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, รายงานความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทังการละเมิ
้
ดสิทธิมนุษยชน กรณี
โครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี ในแม่น้�ำสาละวิน สหภาพพม่า ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2553.
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“ให้ กฟผ. ชะลอการด�ำเนินการก่อสร้างเขือนฮั
่ ตจีและรับนโยบาย
จากรัฐบาลก่อนการด�ำเนินการใด ๆ และให้ กฟผ. ชี้แจงรายละเอียด
บันทึกข้อตกลงการพัฒนาโครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำเขือนฮั
่ ตจี (MOA)
ฉบับใหม่ให้มคี วามชัดเจน เพือ่ น�ำไปเป็ นข้อมูลและรับฟั งความคิด
เห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ที ่ ทัง้ นี้หากมีนโยบายให้ดำ� เนิน
โครงการต่อไปได้ ให้ทำ� การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที ่
อาจเกิดขึน้ จากโครงการสร้างเขือน
่ พร้อมทัง้ เสนอมาตรการเยียวยา
92
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบด้วย”
ต่อมาได้มกี ารด�ำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดย กฟผ. ว่าจ้างศูนย์
บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ศกึ ษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ในช่วงปี 2556-2558 อย่างไรก็ตามกระบวนการศึกษา
ของ กฟผ. มีการคัดค้านจากภาคประชาชนในพืน้ ทีม่ าอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
การประชุมการมีสว่ นร่วม เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ที่ อ.แม่สะเรียง
มีเครือข่ายชาวบ้านจากลุม่ น�้ำสาละวิน จ�ำนวน 200 คน ได้เดินทางมาคัดค้าน
โครงการและการจัดประชุม และได้ยน่ื หนังสือต่อตัวแทน กฟผ. เรียกร้องให้
ล้มเลิกโครงการเขือ่ นฮัตจี เนื่องจากจะสร้างผลกระทบวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ชาติพนั ธุท์ อ่ี าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก และ กฟผ. ยังไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลโค
รงการฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แก่ชมุ ชน ซึง่ ทีผ่ า่ นมาเป็ นเพียงการแจกเอกสาร
เกีย่ วกับโครงการเท่านัน้ 93
การประชุม “ปั จฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเติมโครง
การเขือ่ นฮัตจี บริเวณชายแดนไทย – พม่า” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ หอ
ประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ ์วิทยาคาร อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮอ่ งสอน โดยเครือข่าย
ชุมชนจัดการทรัพยากรลุม่ น�้ำสาละวิน ได้เข้าร่วมประชุมเรียกร้องให้จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบและยุตบิ ทบาทของศูนย์บริการวิชาการจนกว่าจะเกิด
92 ส�ำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นร 0402/7823 เรือ่ ง สรุปผลการด�ำเนินการของคณะกรรมการติดตาม
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจีในแม่น้ำ� สาละวิน สหภาพพม่า ของ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ถึง ผูว้ า่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, 4 สิงหาคม 2553.
93 ไทยรัฐออนไลน์, ชีศ้ กึ ษาสร้างเขือ่ นฮัตจีไม่ครอบคลุม, https://www.thairath.co.th/content/551520

65

รายงานการติ ดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความสงบในเมียนมา ทีป่ ระชาชนเจ้าของพืน้ ทีส่ ามารถกลับคืนสูถ่ นิ่ ฐานเดิมได้สามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการทีจ่ ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน เมือ่
นัน้ จึงจะสามารถเริม่ กระบวนการพิจารณาทางเลือกการจัดหาพลังงานอย่างรอบด้าน
และโปร่งใส
ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
การส่งเสริ มให้เกิ ดการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
การด�ำเนินการสร้างเขือ่ นฮัตจีเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ทีย่ งั คงมีการสูร้ บระหว่างกอง
ก�ำลังภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเมียนมากับกองก�ำลังกะเหรีย่ งเคเอ็นยู ซึง่ มี
ชุมชนกะเหรีย่ งรอบอ่างเก็บน�้ำ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการคุกคามโดยกองทัพเมียนมา
อย่างน้อย 41 หมูบ่ า้ น ดังนัน้ เพือ่ ให้โครงการนีเ้ กิดขึน้ จึงถือเป็ นเงือ่ นไขความจ�ำเป็ นที่
จะผลักดันให้รฐั บาลเมียนมาต้องเข้ามาควบคุมพืน้ ทีท่ งหมดอย่
ั้
างสมบูรณ์ ซึง่ จะสร้าง
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และส่งผลต่อเนื่องต่อประเทศไทยในการ
ต้องแบกรับภาระผูอ้ พยพอีกเป็ นจ�ำนวนมากซึง่ ไม่สามารถกลับถิน่ ฐานเดิมได้ จากที่
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีผลู้ ภ้ี ยั ในค่ายผูอ้ พยพในจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
รวมกันแล้วอย่างน้อย 134,240 คน (ตัวเลขเมือ่ ปี 2558) นอกจากนีร้ ายได้จากการ
ขายไฟฟ้ าให้แก่ประเทศไทย จะยิง่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการทหารของกองทัพ
เมียนมามากขึน้ ในการเข้ารุกรานพืน้ ทีข่ องชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ และจะท�ำให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมากยิง่ ขึน้ ตามมา94
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สรุปการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี เมือ่ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม
2550 มีความเห็นว่า พืน้ ทีโ่ ครงการเขือ่ นฮัตจียงั คงเป็ นพืน้ ทีใ่ นสถานการณ์ความ
ขัดแย้งและมีการสูร้ บ ระหว่างรัฐบาลเมียนมากับประชาชนกะเหรีย่ ง (KNU) การสร้าง
เขือ่ นฮัตจียอ่ มส่งผลกระทบต่อประชาชนกะเหรีย่ ง เพราะต้องอพยพหลบหนีการ
กวาดล้างเข้ามาสูป่ ระเทศไทย ดังนัน้ การสร้างเขือ่ นฮัตจีจงึ เป็ นการส่งเสริมให้มกี าร

94 โครงการฟื้ นฟูนิเวศในภูมภิ าคแม่น้�ำโขง. สรุปโครงการเขือ่ นฮัตจี, เมษายน 2553.
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชาวกะเหรีย่ งในเมียนมา และประเทศไทยต้อง
แบกรับภาระในการดูแลผูอ้ พยพ ทัง้ นี้ในท้ายทีส่ ดุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้เสนอว่าให้ทางรัฐบาลให้กฟผ.ระงับการก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี95
ความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
จนถึงปั จจุบนั กฟผ. ยังไม่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการด�ำเนินการโครงการ
เขือ่ นไฟฟ้ าฮัตจี ได้แก่ บันทึกความตกลงกับการไฟฟ้ าเมียนมาว่าด้วยการ
พัฒนา ความเป็ นเจ้าของและการด�ำเนินการเขือ่ นฮัตจี ระหว่าง บริษทั กฟผ.
จ�ำกัด (มหาชน) กับ กรมไฟฟ้ าพลังน�้ำของเมียนมา กระทรวงการไฟฟ้ าของเมีย
นมา, บันทึกความเข้าใจการศึกษาและพัฒนาโครงการไฟฟ้ าพลังน�้ำฮัตจี ระหว่าง
กฟผ. กับบริษทั Sinohydro ของจีน, รายงานการศึกษาความเหมาะสมและการ
ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมของเขือ่ นฮัตจี, แผนทีข่ อบเขตน�้ำท่วมทีช่ ดั เจนของ
เขือ่ นฮัตจี, มูลค่าการลงทุนทีแ่ ท้จริงของโครงการ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา กฟผ. อ้างว่าเป็ น
ข้อตกลงกับกรมไฟฟ้ าพลังน�้ำเมียนมา ทีต่ อ้ งรักษาข้อมูลโครงการเป็ นความลับ
หรือการเปิ ดเผยต้องได้รบั ความยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึ่งก่อน96
ประเด็นช่องว่าง ของกฎหมาย และความรับผิดชอบ
การอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
ถึงแม้วา่ เขือ่ นไฟฟ้าฮัตจีจะสร้างในประเทศพม่า แต่เป็นทีช่ ดั เจนว่าขอบเขต
อ่างเก็บน�้ำจะล�ำ้ เข้ามาในเขตประเทศไทยด้วย ดังนัน้ กฟผ. ในฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ
ไทยจ�ำเป็ นต้องรักษามาตรฐานการด�ำเนินโครงการเช่นเดียวกันกับทีด่ ำ� เนินการใน
ประเทศไทย ทัง้ ทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่97
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีป่ รากฏภายในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ใน
มาตรา 190 วรรคสอง คือ การเปิ ดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีค่ าดว่า
95 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรือ่ ง สิทธิชมุ ชน
กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นในแม่น้ำ� สาละวิน, 2551.
96 โครงการแม่น้�ำเพือ่ ชีวติ , โครงการฟื้ นฟูนิเวศวิทยาในภูมภิ าคอินโดจีนและพม่า และศูนย์ขา่ วสาละ
วิน. สาละวิน: สายน�้ำสามแผ่นดิน. เชียงใหม่: วนิดาเพรส, 2551.
97 โครงการฟื้ นฟูนิเวศในภูมภิ าคแม่น้�ำโขง, สรุปโครงการเขือ่ นฮัตจี, เมษายน 2553
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จะได้รบั ผลกระทบและต้องเสนอให้รฐั สภาให้การรับรองก่อน ทังนี
้ เ้ นื่องจากโครงการ
มีพน้ื ทีใ่ นส่วนของอ่างเก็บน�้ำทีจ่ ะกินพืน้ ทีเ่ ข้ามาในเขตประเทศไทย ซึง่ ขณะนี้ยงั
ไม่ทราบแน่ชดั ว่าพืน้ ทีท่ จ่ี ะได้รบั ผลกระทบนัน้ มีขนาดครอบคลุมเพียงใด
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ได้ระบุ
ว่า ต้องด�ำเนินการให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทีค่ รบถ้วนมีกระบวนการ
รับฟั งความเห็นจากประชาชน และการท�ำประชาพิจารณ์ มีขนตอนการจั
ั้
ดท�ำ
รายงานการศึกษาความเหมาะสม และการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ทีส่ มบูรณ์ รวมทัง้ การได้รบั ความเห็นจากองค์กรอิสระด้านสิง่ แวดล้อม และเข้าสู่
กระบวนการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมของไทย
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.
2535 ซึง่ ก�ำหนดให้ กฟผ.ต้องน�ำเสนอรายงานการศึกษาความเหมาะสมและรายงาน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ต่อคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการ และคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประเด็นผลกระทบอื่น ๆ
แนวเขตแดน
จากรายงานการจรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบ
ว่าหากมีการสร้างเขือ่ นฮัตจีอาจท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของระดับน�้ำในแม่น้�ำ
สาละวินและแม่น้�ำเมย ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อแนวเขตแดนไทย – เมียนมา โดย
กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างกระทรวงพลังงาน
ของไทยกับกระทรวงพลังงานไฟฟ้ าของเมียนมาเป็ นการร่วมโครงการสร้างเขือ่ น
ในเมียนมา อาจมีนยั ทางการเมืองและความอ่อนไหวค่อนข้างสูง ซึง่ อาจมีบคุ คลที่
เกีย่ วข้องน�ำประเด็นเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความตามมาตรา 190 วรรคหกของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ ดังนัน้ เพือ่ ป้ องกันปัญหาใด ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ และเพือ่ ความรอบคอบ จึงเห็นว่าส่วนราชการเจ้าของเรือ่ ง ซึง่ หมายถึง
กระทรวงพลังงานของไทย ควรน�ำหนังสือสัญญาของฝ่ ายไทยเสนอให้คณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนด�ำเนินโครงการเขือ่ นฮัตจี98
98 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรือ่ ง สิทธิชมุ ชน
กรณีโครงการก่อสร้างเขือ่ นในแม่น้�ำสาละวิน, 2551.
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โครงการท่าเรือน�้ำลึก
และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ�ำกัด
รูปแบบการลงทุน
เป็ นโครงการลงทุนแบบผสม กล่าวคือ ภาครัฐบาลและภาคเอกชนไทย
โดย บมจ. อิตาเลียนไทยฯ มีสว่ นในการผลักดันโครงการ, เป็ นความร่วมมือใน
ระดับรัฐต่อรัฐ ได้แก่ เมียนมา ไทย และญีป่ ่ นุ และมีการเปิ ดให้เอกชนเข้ามาเป็ น
ผูพ้ ฒ
ั นาและลงทุนในโครงการ โดยรูปแบบการลงทุนของ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ
สามารถแบ่งการอธิบายออกเป็ น 2 ช่วงด้วยกัน
1. ช่วงเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการแบบเต็มตัว (2553 - 2556)
บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เข้ามาเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการทวายอย่างเป็ น
ทางการเมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 หลังจากทีไ่ ด้ลงนามในกรอบความตกลง
(Framework Agreement)กับ Myanmar Port Authority, Ministry of Transport
ของสหภาพเมียนมา หรือการท่าเรือเมียนมา
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ทัง้ นี้สญ
ั ญาสัมปทานฉบับนี้มอี ายุ 60 ปี ซึง่ สามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้อกี ตามทีจ่ ะ
99
ตกลงในอนาคต โดยก่อนหน้านี้ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เริม่ มีบทบาทในฐานะ
เป็ นผูท้ ำ� การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ในการพัฒนาโครงการ100
ในช่วงนี้ ทาง บมจ. อิตาเลียนไทยได้ใช้การจัดตัง้ บริษทั ทวาย ดีเวล็อปเมนต์ จ�ำกัด (Dawei Development Company Limited: DDC) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วม
ทุนระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทยฯ และ บริษทั แม็กซ์เมียนมา (Max Myanmar) โดย
ถือหุน้ 75% และ 25% ตามล�ำดับ เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยบมจ.
อิตาเลียนไทย ได้ถอื หุน้ บริษทั ดังกล่าวผ่านบริษทั Dawei Development Company
Limited (BVI) จดทะเบียนในหมูเ่ กาะบริตชิ เวอร์จนิ ซึง่ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ถือหุน้
อยูใ่ นบริษทั Dawei Development Company Limited (BVI) ในสัดส่วน 75% โดย
บริษทั ย่อยอีกต่อหนึง่ 101
นอกจากนีใ้ นช่วงเวลาเดียวกัน (พ.ศ.2553- 2556) บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ได้
จัดตังบริ
้ ษทั ย่อยในต่างประเทศ เพือ่ การระดมทุนและบริหารโครงการฯ ซึง่ จัดตัง้
บริษทั ย่อยใน ฮ่องกง, หมูเ่ กาะบริตชิ เวอร์จนิ และสาธารณรัฐมอริเชียส เป็ นจ�ำนวน
มากกว่า 22 บริษทั ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับโครงการทวายฯ102
ในปี 21 พฤศจิกายน 2556 บมจ. อิตาเลียนไทยฯ หมดสัญญาสัมปทาน
การเป็ นผูพ้ ฒั นาโครงการทวายอย่างเป็ นทางการ โดยในกรอบความตกลงฉบับใหม่
ระบุวา่ ทาง บมจ. อิตาเลียนไทยฯ จะได้รบั เงินทีล่ งทุนไปก่อนหน้าจากทางบริษทั
นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ (SPV) ภายใต้ชอ่ื บริษทั ทวาย เอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ (Dawei
SEZ Development Co., Ltd.) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่างภาครัฐไทย – พม่า เพือ่
บริหารโครงการทวาย และบมจ. อิตาเลียนไทยฯ จะยังคงมีหน้าทีใ่ นการซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐาน (Maintenance Work) ทีไ่ ด้มกี ารก่อสร้างไปแล้ว103
ดังนัน้ นับตังแต่
้ นนั ้ มา บมจ. อิตาเลียนไทยฯ จึงไม่ได้มสี ถานะเป็ นผูพ้ ฒั นาโครงการ
แต่สถานะผูพ้ ฒั นาโครงการตกเป็ นของภาครัฐ
99 จดหมายของกรรมการและผูจ้ ดั การ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่
CSD 2553/049 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เรือ่ ง ลงนามใน Framework Agreement เพือ่ พัฒนาโครงการ
ทวาย และรายงานการเงินประจ�ำปี 2553 หน้า 40.
100 มูลนิธฟิ ้ื นฟูชวี ติ และธรรมชาติ.โครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย: มองให้ไกลกว่าผลประโยชน์, หน้า 4.
101 อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์, รายงานประจ�ำปี 2554,
102อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, รายงานประจ�ำปี 2555, หน้า 7 และ 84
103 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, รายงานการเงินประจ�ำปี 2556.
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ั นาโครงการทวายระยะแรก(พ.ศ.2557 - 2560)
2. ช่วงด�ำรงสถานะเป็ นผูพ้ ฒ
หลังจากทีห่ มดสัญญาสัมปทานในการเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการไปอย่างเป็ น
ทางการ เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ได้กลับมามีบทบาท
ในโครงการทวายอีกครัง้ โดยในครังนี
้ ท้ าง บมจ. อิตาเลียนไทย กลับเข้ามาเป็ นผู้
พัฒนาโครงการทวายระยะแรก (Initial Phase) พร้อมกับคูส่ ญั ญาธุรกิจคือ บริษทั
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ภายใต้บริษทั เมียนทวาย อินดัสเทรียล เอสเตท จ�ำกัด
(Myandawei Industrial Estate Company Limited) ซึง่ จดทะเบียนในประเทศเมียนมา
โดยจัดตังขึ
้ น้ ตังแต่
้ วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2558 ซึง่ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ดังกล่าว 50% โดยได้ลงนามในสัญญาสัมปทานกับทางคณะกรรมการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Management Committee
- DSEZMC) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ซึง่ จะได้รบั สิทธิในการพัฒนาบนพืน้ ที่
27 ตารางกิโลเมตร และได้รบั สิทธิ ์ในการพัฒนาพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมเพิม่ เติมอีก
ต่างหาก 8 ตารางกิโลเมตร รวมเป็ นพืน้ ทีข่ าย 16,000 ไร่ โดยมีระยะเวลาในการ
พัฒนาทังสิ
้ น้ 8 ปี มูลค่าการลงทุน 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5.9 หมืน่ ล้านบาท
มีระยะเวลาตามสัญญาสัมปทาน 50 ปี และขยายเพิม่ ได้อกี 25 ปี รวมทังสิ
้ น้ 75 ปี 104
ในช่วงปี 2557 ก่อนทีจ่ ะได้เข้าเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการระยะแรก บมจ.
อิตาเลียนไทยฯ ยังคงการจัดตัง้ บริษทั ย่อยทีฮ่ อ่ งกงทัง้ 22 บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ในปี 2555 และได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านบริษทั
ย่อย ถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนใน 5 บริษทั ด้วยกัน ซึง่ ยัง
คงเกีย่ วข้องกับโครงการทวายเช่นเดิม105
ลักษณะของโครงการ
โครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียง
เหนือนอกเมืองทวาย ภาคตะนาวศรี เป็นโครงการขนาดใหญ่มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของ
ประเทศเมียนมา ทังในมิ
้ ตขิ องพืน้ ทีแ่ ละการลงทุน ด้วยพืน้ ทีเ่ ริม่ ต้นโครงการทีค่ รอบคลุม
ประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร แต่ในปัจจุบนั ลดลงเหลือราว 196 ตารางกิโลเมตร
104 Myandawei Industrial Estate Company Limited, About MIE, http://www.daweiindustrialestate.com/page_a.php?cid=85&cname=About%20MIE
105 อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์, รายงานประจ�ำปี 2557.
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โดยมีขนาดใหญ่เกือบ 10 เท่า ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีมลู ค่าการลงทุน
มากกว่า 300,000 ล้านบาทภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรม
ทุกประเภท เช่น ปิโตรเคมี โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตปุ๋ ยเคมี และโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขนาด 4,000 เมกะวัตต์ รวมทังการก่
้
อสร้างท่าเรือน�้ำลึก เส้นทางเชือ่ มโยงมายัง
ประเทศไทย (ได้แก่ ถนน รถไฟ ท่อส่งน�้ำมัน สายไฟฟ้าแรงสูง) และอ่างเก็บน�้ำ โดยการ
คาดการณ์วา่ จะมีการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากทัวโลก
่
ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการจ้าง
งานและการถ่ายโอนสินค้า บริการ เทคโนโลยี และองค์ความรูต้ า่ ง ๆ อย่างมหาศาล รวม
ถึงเกิดการเชือ่ มโยงโครงข่ายการคมนาคมในภูมภิ าคอาเซียนโดยเฉพาะในส่วนของ
พืน้ ทีท่ เ่ี รียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใต้” (Southern Economic Corridor)
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
โครงการท่าเรือน�้ำลึกละเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียง
เหนือ ไกลออกไปจากตัวเมืองทวายราว 20 กิโลเมตร อยูต่ ดิ กับทะเลอันดามัน และอยู่
ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของชุมชนในภาคตะนาวศรี โดยสามารถแบ่งพืน้ ทีโ่ ครงการและ
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องออกเป็ น 3 ส่วน
1)
หมูบ่ า้ นในพืน้ ทีร่ าบลุม่ : พืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมและท่าเรือน�้ำลึก (ภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ)และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงอยูใ่ นเขตพืน้ ทีท่ เ่ี รียกกันว่า “นาบูเล” เป็ นเขตทีม่ ี
ผืนนาและชายฝัง่ ทะเลทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ซึง่ ดึงดูดให้คนในท้องถิน่ เข้ามาตังรกรากกว่
้
า
หลายศตวรรษ โดยกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อ่ี าศัยอยูใ่ นบริเวณนี้ คือ กลุม่ ชาติพนั ธ์ทวาย ซึง่
พวกเขามีประวัตศิ าสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม เป็ นของตนเอง หาเลีย้ งชีพด้วยการ
ท�ำเกษตรกรรมเป็นหลัก ใช้ทด่ี นิ ท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน ทังท�
้ ำสวนผลไม้ นาข้าว
และท�ำไร่ในบริเวณพืน้ ทีส่ งู ชาวบ้านในแถบนีส้ ว่ นใหญ่เป็ นเจ้าของทีด่ นิ นอกจากนี้
หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ กล้ชายฝัง่ ทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และท�ำนาเกลือเป็นหลัก
และในบริเวณนีย้ งั มีพน้ื ทีป่ ่ าชายเลนซึง่ เป็นแหล่งเพาะพันธุแ์ ละอนุบาลสัตว์น้ำ�
2)
หมูบ่ า้ นในพืน้ ทีส่ งู (พืน้ ทีถ่ นนเชือ่ มต่อ) ชาวบ้านทีอ่ าศัยยูใ่ นพืน้ ทีส่ งู ส่วนใหญ่
เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง และอาจกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ น่ื ๆ เช่น มอญ ทวาย พม่า โดยกลุม่
ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งมีประวัตกิ ารตังถิ
้ น่ ฐานในบริเวณอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปี โดย
ชุมชนในพืน้ ทีส่ งู พึง่ พาทรัพยากรทีด่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าชมชุนในที่
ราบลุม่ ส่วนใหญ่เน้นการท�ำสวนและท�ำไร่เป็นหลัก โดยพืชทีป่ ลูกส่วนใหญ่ คือ หมาก
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ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ และพืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ นอกจากนี้ยงั ท�ำปศุสตั ว์ดว้ ย
ข้อแตกต่างจากหมูบ่ า้ นในพืน้ ทีร่ าบลุม่ คือ การท�ำนาข้าวไม่เป็ นทีน่ ยิ มนัก อย่างไร
ก็ตาม หลายครัวเรือนท�ำไร่ขา้ วหมุนเวียน โดยแต่ละปี จะปลูกข้าวสลับกับพืชผลอืน่ ๆ
และจะทิง้ ทีด่ นิ ให้พกั ฟื้ นเพือ่ ให้เกิดการฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตต่าง ๆ เป็ น
ทัง้ แหล่งอาหารและแหล่งรายได้ทส่ี ำ� คัญของชุมชนในบริเวณนี้
3)
หมูบ่ า้ นกาโลนท่า (พืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน�้ำ) ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ งู แต่อยูใ่ กล้กบั ทีร่ าบ
นาบูเลมากกว่าหมูบ่ า้ นพืน้ ทีส่ งู อืน่ ๆ โดยประชาชนในหมูบ่ า้ นนี้สว่ นใหญ่เป็ นกลุม่
ชาติพนั ธุท์ วาย แต่ทำ� การเกษตรและเลีย้ งปศุสตั ว์เช่นเดียวกับหมูบ่ า้ นบนพืน้ ทีส่ งู ทัวไป
่ 106
นโยบายสนับสนุนของไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของ สพพ. กับ เมียนมา ช่วงปี 2557-2560
นโยบายสนับสนุนของเมียนมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2554-2574)
กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ ปี 2555 (Foreign Investment Law 2012 - FIL)
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษปี 2554
กฎหมายเขต เศรษฐกิจพิเศษ ปี 2557
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตของชุมชน
รายงานของสมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association DDA) คาดการณ์วา่ ในระยะเริม่ ต้นของโครงการนี้ม ี ประชากรกว่า 43,000 คน ใน
36 หมูบ่ า้ น จะได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย รวมถึงโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อ่างเก็บน�้ำ (เขือ่ น) และการสร้างถนน
เชือ่ มต่อโดยแบ่งเป็ นพืน้ ทีด่ งั ต่อไปนี้
106 สมาคมพัฒนาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกังวลเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง.
ม.ป.พ., สมาคมพัฒนาทวาย, 2557.
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พืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน�้ำลึก (ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
หลังจากที่ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เริม่ เข้าไปท�ำกิจกรรมการก่อสร้างทีบ่ ริเวณชายฝัง่
ในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในปี 2553 โดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้าให้กบั
ชาวบ้านในพืน้ ทีท่ ราบ ในปี 2554 ได้มปี ระกาศออกมาว่าจะมี 19 หมูบ่ า้ นต้องถูก
โยกย้ายออกจากพืน้ ทีเ่ พือ่ ก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็ นจ�ำนวนทีเ่ ป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการอีก 3 แห่ง รวม 22 หมูบ่ า้ น ตัวอย่างเช่น หมูบ่ า้ นเต็งจี หมูบ่ า้ น
กามองซอง หมูบ่ า้ นเลซอง หมูบ่ า้ นมะยินจี หมูบ่ า้ นมูดู หมูบ่ า้ นปากอซอน หมูบ่ า้ น
ปาราดัต หมูบ่ า้ นเว็ตซอง หมูบ่ า้ นยาลายง์ และหมูบ่ า้ นบาวาร์ เป็ นต้น
จากการส�ำรวจผลกระทบความเสียหายของสมาคมพัฒนาทวายพบว่า
ชาวบ้านในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในเรือ่ งการสูญเสียทีด่ นิ บ้านหลายหลังถูกท�ำลาย และ
จากการทีถ่ นนตัดผ่านพืน้ ทีน่ าท�ำให้น้ำ� ไม่สามารถไหลผ่านได้ตามปกติ ทีน่ าไม่สามารถ
เพาะปลูกได้เนือ่ งจากดินถล่มและเกิดน�ำ้ ท่วม ป่ าชายเลนในบางพืน้ ทีถ่ กู ท�ำลายทรัพยากร
สัตว์ในป่ าชายเลนบางแห่งสูญหาย หรือไม่กห็ าได้ยากมากขึน้ ส่งผลต่อการด�ำรงชีวติ และ
ความมันคงทางอาหารของชุ
่
มชน ในบางพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระเบิดภูเขาส่งผลให้ดนิ ไหลไป
ทับถมทีน่ าของชาวบ้านและกีดขวางทางน�้ำ กอปรกับน�้ำเสียทีไ่ หลมาจากโครงการ
จากการใช้เครือ่ งจักรได้ไหลลงล�ำธารทีช่ าวบ้านใช้อปุ โภคบริโภคท�ำให้น้�ำเน่าเสียหาย
ส่งกลิน่ เหม็นและไม่สามารถใช้อปุ โภคและบริโภคได้ตามปกติ107 			
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกในอนาคตหากโครงการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องจน
แล้วเสร็จ คือ มลภาวะทางอากาศทีจ่ ะเกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึง่ จะปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณมหาศาล และจะมีการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์
อันเป็ นสาเหตุหนึง่ ของฝนกรด อีกทังอุ
้ ตสาหกรรมปิ โตรเคมีกจ็ ะปล่อยสารก่อมะเร็ง
ออกมาด้วยเช่นกัน นอกจากนีย้ งั ส่งผลท�ำให้คณ
ุ ภาพน�้ำเสือ่ มลง โดยโลหะหนักจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปรอท ตะกัว่ และอืน่ ๆ จะปนเปื้อนลงไปในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติและ
ทะเล

107 สมาคมพัฒนาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกังวลเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง.
ม.ป.พ., สมาคมพัฒนาทวาย, 2557.
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อาจส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ� สูญพันธุ์ อีกทังสั
้ ตว์ทะเลจะมีโลหะหนักปนเปื้อน
ส่งผลต่อความมันคงทางอาหารและสุ
่
ขภาพร่างกายของประชาชนทีบ่ ริโภคสัตว์น้�ำ
เหล่านีเ้ ข้าไป อีกทังป่
้ าชายเลนจะถูกท�ำลายจากการกัดเซาะชายฝังและการเปิ
่
ดพืน้ ที108
่

พันธุป์ ลาจากทะเลทีน่ �ำมาขาย ณ หาดตะบอเส็ก

108 ฟื้ นฟูชวี ติ และธรรมชาติ. โครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย: มองให้ไกลกว่าผลประโยชน์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
ฟื้ นฟูชวี ติ และธรรมชาติ, 2555.
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พืน้ ที่ใกล้เคียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ พืน้ ทีใ่ นบริเวณเหล่านีส้ ว่ นใหญ่เป็น
พืน้ ทีร่ าบลุม่ เหมาะแก่การท�ำเกษตรกรรม ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ส่วนใหญ่ประกอบชีพท�ำนา ท�ำสวน ท�ำนาเกลือ และท�ำประมง ส่วนใหญ่เป็นหมูบ่ า้ นที่
ถูกละเลยไปจากรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างเป็นทางการ ตามทีท่ างบริษทั จัดท�ำ
ซึง่ สามารถแบ่งพืน้ ทีอ่ อกได้เป็น 3 ส่วน109
เขตก่อสร้างท่าเรือขนาดเล็ก – หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในส่วนนี้ คือ
หมูบ่ า้ นหงาปิดตั ตังอยู
้ บ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเล ชาวบ้านกว่า 70 ครอบครัว ต้องสูญเสีย
ทีด่ นิ เพือ่ การก่อสร้างถนนเลียบชายหาดและท่าเรือขนาดเล็ก ส�ำหรับเป็นทางออกทะเล
เพือ่ ขนส่งอุปกรณ์ให้กบั การก่อสร้าง โดยสูญเสียทีด่ นิ ไปตังแต่
้ ปี 2553 ทังที
้ ห่ มูบ่ า้ นนี้
ตังอยู
้ น่ อกเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ
เขตพืน้ ทีอ่ พยพย้ายถิน่ ฐานใหม่ – หมูบ่ า้ นบาวาร์ถกู จัดสรรให้เป็ นพืน้ ที่
ส�ำหรับรองรับชาวบ้านทีถ่ กู โยกย้าย ส่งผลให้ชาวบ้านในบาวาร์เองกลับสูญเสียทีด่ นิ
เพือ่ น�ำไปสร้างบ้านกว่า 480 หลัง
เขตพืน้ ทีเ่ หมืองหิน – เนินเขาในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นปาราดัตถูกท�ำลายเพือ่ สร้าง
เหมืองหินส�ำหรับงานก่อสร้าง และชาวบ้านในหมูบ่ า้ นมะยินจีกว่า 28 ครัวเรือน ยัง
สูญเสียทีด่ นิ ท�ำกินไปในช่วงปี 2553 เพือ่ ถูกท�ำเป็ นเขตพืน้ ทีเ่ หมือง
จากการส�ำรวจของสมาคมพัฒนาทวายพบว่า ชาวบ้านในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทัง้ ด้านการสูญเสียทีด่ นิ ท�ำกิน ทีอ่ ยูอ่ าศัย
และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การก่อสร้างส่งผลให้น้�ำไม่ไหลเข้าสูพ่ น้ื ทีเ่ พาะ
ปลูก ทีน่ าถูกยึด และถูกห้ามไม่ให้สร้างบ้านหรือประกอบกิจกรรมในการประกอบ
อาชีพใด ๆ ในบางพืน้ ทีย่ งั ได้รบั ฝุ่ นละอองจากเหมืองหิน110

109 สมาคมพัฒนาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกังวลเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง.
ม.ป.พ., สมาคมพัฒนาทวาย, 2557.
110 เรือ่ งเดียวกัน
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“หลักกิโลเมตรที่ 0” จุดเริม่ ต้นโครงการ
ท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
พืน้ ทีถ่ นนเชือ่ มต่อ ในส่วนของพืน้ ทีน่ ้จี ะประกอบไปด้วยถนน ทางรถไฟ
ท่อส่งก๊าซและน�้ำมัน และสายส่งกระแสไฟฟ้ าแรงสูง ซึง่ จะถูกล�ำเลียงและเชือ่ มต่อจาก
พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังประเทศไทย โดยเส้นทางล�ำเลียงและคมนาคมขนส่งนี้
จะถูกแบ่งเป็ น 2 เส้นทาง เส้นทางแรก “ถนนเข้าออกชัวคราว”
่
จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไปยังบ้านพุน้ำ� ร้อน ซึง่ ขณะนีไ้ ด้มกี ารเปิดสัญจรและใช้งานแล้ว ชาวบ้านในพืน้ ทีก่ ว่า
13 หมูบ่ า้ น จึงถูกยึดทีด่ นิ เพือ่ น�ำไปสร้างถนนดังกล่าว เส้นทีส่ อง รองรับถนน
หลวง 8 ช่องจราจร สายส่งกระแสไฟฟ้ า ท่อก๊าซและน�้ำมัน และทางรถไฟ
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หมูบ่ า้ นส่วนใหญ่ทถ่ี กู ยึดทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างถนนเชือ่ มต่อ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีส่ งู
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง มีประวัตกิ ารตังถิ
้ น่ ฐานอย่างยาวนาน
หลายศตวรรษ ประกอบอาชีพท�ำสวนเป็ นหลักเพือ่ สร้างรายได้และความมังคั
่ งให้
่
ครอบครัว โดยส่วนมากมักท�ำสวนหมาก สวนยางพารา ไม่นยิ มท�ำนาข้าว แต่หลาย
ครัวเรือนท�ำไร่ขา้ วหมุนเวียน ชาวบ้านในพืน้ ทีน่ ้กี ว่าร้อยละ 94 เป็ นเจ้าของทีด่ นิ มี
ทีด่ นิ ท�ำกินเป็ นของตนเอง นอกจากนีย้ งั ท�ำปศุสตั ว์ และท�ำประมงน�้ำจืด ตัวอย่างเช่น
หมูบ่ า้ นขาทาราคี หมูบ่ า้ นกาตองนี หมูบ่ า้ นมยิตตา หมูบ่ า้ นปิ นธาดอว์ และหมูบ่ า้ น
กาโลนท่า เป็ นต้น111
พืน้ ที่อา่ งเก็บน�้ำ (เขือ่ น) ในส่วนของพืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน�้ำนัน้ ตังอยู
้ บ่ นเนินเขา
ไกลออกไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ โดยอ่างเก็บน�้ำจะท่วมเนือ้ ที่
กว่า 7-12 ตารางกิโลเมตร เพือ่ ใช้เป็ นแหล่งน�้ำหลักป้ อนให้กบั เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่
เป็ นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กินของชาวบ้านหมูบ่ า้ นกาโลนท่า ทังหมด
้
182 ครัวเรือน
โดยมีผอู้ ยูอ่ าศัยประมาณ 1,000 คน นอกจากนัน้ แล้วหมูบ่ า้ นกาโลนท่าเองยังได้รบั
ผลกระทบเพิม่ เติมจากการสร้างถนนเชือ่ มต่อด้วย112
บางส่วนของประเทศไทย พืน้ ทีใ่ นส่วนของประเทศไทยนี้ โดยเฉพาะ
ในส่วนภาคตะวันตกของไทยทีอ่ ยูใ่ กล้กบั เมียนมาจะได้รบั ผลกระทบจากโครงการ
ทวายอย่างยิง่ หากโครงการยังคงเดินหน้าต่อไปจนสามารถท�ำส�ำเร็จ ทัง้ นี้เนื่องจาก
โครงการทวายจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อไทยในส่วนดังกล่าว 3 ประการ คือ 1) เกิด
การเวนคืนทีด่ นิ และอพยพโยกย้ายของผูค้ นทีอ่ ยู่ตามแนวเส้นทางการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่ จ.นนทบุร ี – บ้านพุน้�ำร้อน
จ.กาญจนบุร ี โดยคาดการณ์กนั ว่าจะมีผไู้ ด้รบั ผลกระทบกว่า 50,000 คน ทีจ่ ะถูก
เวนคืนทีด่ นิ และโยกย้ายออกไปอยูท่ อ่ี น่ื 2) พืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าทุง่ ใหญ่นเรศวรจะได้รบั จากโครงการ ทัง้ นี้เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อาจท�ำให้มลพิษทางอากาศจากโครงการ ทังจากโรงไฟฟ้
้
าถ่านหิน
111สมาคมพัฒนาทวาย. เสียงจากชุมชน:
เกีย่ วข้อง. ม.ป.พ., สมาคมพัฒนาทวาย, 2557.
112เรือ่ งเดียวกัน
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และโรงงานอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ส่งผลให้เกิดฝนกรดบริเวณนัน้ และอาจท�ำให้ทงุ่ ใหญ่
นเรศวรถูกเพิกถอนจากการเป็ นมรดกโลก นอกจากนีแ้ หล่งน�้ำตามธรรมชาติอาจปน
เปื้ อนสารเคมีทเ่ี ป็ นอันตรายจากโครงการ 3) แนวถนนจากบ้านพุน้�ำร้อนไปยังทวาย
ซึง่ เป็ นเส้นทางเลียบเทือกเขาตะนาวศรี จะส่งผลให้ระบบนิเวศของเทือกเขาตะนาวศรี
ถูกแบ่งขาดออกจากกันเป็ นสองส่วนด้วยถนนทีก่ ว้างกว่า 200 เมตร และสัตว์ป่าจะได้
รับผลกระทบจากการเคลือ่ นย้ายขนส่งอุปกรณ์และสินค้าต่าง ๆ ของรถบรรทุกจ�ำนวน
มหาศาล และยังท�ำให้คณ
ุ ภาพป่ าไม้เสือ่ มโทรม113
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
มูลนิธฟิ ้ื นฟูชวี ติ และธรรมชาติ เสมสิกขาลัย และสมาคมพัฒนาทวาย ได้ยน่ื
ค�ำร้อง (ค�ำร้องที่ 107/2556) ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินงานในโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ทีด่ ำ� เนินการโดย บมจ. อิตาเลียนไทยฯ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชมุ ชนพิจารณาด�ำเนินการ114
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติได้มคี วามเห็นและข้อเสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาลในรายงานการตรวจสอบที่
1220/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ คือ115
บมจ. อิตาเลียนไทยฯ สมควรพิจารณาด�ำเนินการชดเชยและเยียวยาความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการฯ โดยให้ชาว
บ้านได้มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาด�ำเนินการชดเชยเยียวยาของบริษทั ในทุกขันตอน
้
จนกว่าจะได้รบั การชดเชยและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็ นธรรม

113 มูลนิธฟิ ้ื นฟูชวี ติ และธรรมชาติ. โครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย: มองให้ไกลกว่าผลประโยชน์. กรุงเทพฯ :
มูลนิธฟิ ้ื นฟูชวี ติ และธรรมชาติ, 2555.
114ค�ำร้องต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย มูลนิธฟิ ้ื นฟูชวี ติ และธรรมชาติ เสมสิกขาลัย และ
สมาคมพัฒนาทวายกรณีโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (ค�ำร้องที่ 107/2556), 2556.
115 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผลการตรวจสอบที่ 1220/2558, 23 พฤศจิกายน 2558.
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คณะรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ควรจัดตัง้ กลไกหรือก�ำหนดภารกิจการก�ำกับดูแลการลงทุนในต่าง
ประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดย
น�ำหลักการชีแ้ นะแห่งสหประชาชาติดา้ นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: การปฏิบตั ติ าม
กรอบการคุม้ ครอง เคารพ เยียวยา (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the Protect, Respect, Remedy Framework (2554)) มาเป็ นกรอบในการด�ำเนินการ
การด�ำเนิ นการของรัฐบาล
ตามรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รับทราบผลการพิจารณา
ด�ำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องทีม่ ขี อ้ เสนอแนะนโยบาย เรือ่ ง สิทธิชมุ ชน
กรณีการด�ำเนินโครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาของ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ซึง่ ไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการ
พัฒนาโครงการ ทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอ116
โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศนัน้ ได้มาจาก
การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผแู้ ทนจาก
กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมด้วย ซึง่ ทีป่ ระชุมสนับสนุน
116 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สรุปผลการพิจารณาด�ำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องทีม่ ี
ข้อเสนอแนะนโยบาย เรือ่ ง สิทธิชมุ ชน กรณีการด�ำเนินโครงการท่ารเอน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประเทศไทย
ได้รว่ มลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ทีม่ กี ารกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาว
ทวาย, 17 พฤษภาคม 2559.
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ในหลักการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มกี ลไก
ก�ำกับดูแลหรือสนับสนุนภาคเอกชนให้เคารพต่อหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน
มากขึน้ โดยให้สอดคล้องในหลักการหลักการชีแ้ นะแห่งสหประชาชาติดา้ นธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน (UNGP) โดยให้รฐั ควรมีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้เอกชนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและเคารพหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุ ษยชนในการลงทุนทัง้ ทีเ่ กิดใน
ประเทศไทยและการลงทุนของผูล้ งทุนสัญชาติในต่างประเทศนอกจากนี้ทป่ี ระชุม
ยังเสนอให้มกี ารเผยแพร่ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการ UNGP
ผ่านการจัดอบรม การแปลเอกสารและเผยแพร่ในภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทัง้ ผลัก
ดันให้ภาคเอกชนมีมาตรการทีส่ ง่ เสริมสิทธิมนุษยชนทีเ่ ข้มข้นยิง่ ขึน้ ซึง่ รัฐบาลควร
ก�ำหนดให้เอกชนทีล่ งทุนด�ำเนินการเรือ่ งนี้อย่างจริงจัง โดยเอกชนควรจัดให้ม ี
กลไกปรึกษาหารือและรับข้อร้องเรียนจากชุมชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ มีการศึกษา
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงจัดท�ำรายงานประจ�ำปีหรือเปิดเผยข้อมูลทีม่ ี
สาระเกีย่ วกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ยิง่ ไปกว่านัน้ รัฐบาลอาจมียทุ ธศาสตร์การ
ลงทุนของประเทศทีร่ ะบุสาระเรือ่ งสิทธิมนุษยชนไว้ หรือมอบหมายให้ภาคส่วนต่าง ๆ
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐบาลอาจ
พิจารณาความเป็ นไปได้ของการใช้เครือ่ งมือประเภทแรงจูงใจทางภาษีหรือเงือ่ นไขใน
การขอรับเงินกูห้ รือสิทธิประโยชน์จากรัฐในการผลักดันให้เอกชนเคารพสิทธิมนุษย
ชนและรักษาสิง่ แวดล้อม ไปจนถึงการให้รางวัลยกย่องบริษทั โดยควรมีกลไกติดตาม
เพือ่ ส่งเสริมหรือก�ำหนดให้เอกชนปฏิบตั ติ ามหลักการ UNGP อย่างจริงจัง117
ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
รายงานของสมาคมพัฒนาทวายระบุวา่ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้าง ไม่
ปรากฏว่ามีการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมการสูญเสียแก่ชาวบ้านแต่อย่างใด
ทังชาวบ้
้
านบางคนกล่าวว่า ทีด่ นิ ของตนถูกบุกรุกโดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้า
117 กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรือ่ ง สิทธิมนุษยชน กรณีการด�ำเนินโครงการ
ท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ของบริษทั อิตาเลียนไทย
ดีเวล็อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน), 11 มีนาคม 2559.
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ในการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมนัน้
บริษทั เพิง่ จะด�ำเนินการจ้างคณะที่
ปรึกษาเพือ่ ประเมินผลกระทบในเดือนกันยายน ปี 2554 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาหนึง่ ปีหลัง
จากทีม่ กี ารด�ำเนินโครงการแล้ว ซึง่ ถือว่าผิดหลักความรับผิดชอบและจริยธรรมในการ
ด�ำเนินโครงการ ในขณะทีเ่ ข้ามาท�ำการศึกษานัน้ ได้มกี ารท�ำการศึกษาเพียงอย่าง
เดียว คือ การศึกษาประเมินผลกระทบโครงการถนนเชือ่ มต่อเท่านัน้ ซึง่ ระหว่าง
ท�ำการศึกษานัน้ โครงการยังคงด�ำเนินต่อ อีกทังถนนก็
้
ถกู ตัดพาดผ่านพืน้ ทีข่ องชาว
118
บ้านอยูก่ อ่ นทีจ่ ะท�ำการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและ
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ในส่วนของการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงการต่อชาวบ้านของหน่วยงานภาค
รัฐและบริษทั ผูพ้ ฒั นาโครงการเองนัน้ ก็มคี วามบกพร่องอย่างยิง่ โดยในส่วนของการ
เวนคืนทีด่ นิ นัน้ ชาวบ้านผูไ้ ด้รบั ผลกระทบได้รบั ข้อมูลไม่เพียงพอทัง้ ในส่วนของ
โครงการ และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อชุมชนและวิถชี วี ติ ของพวกเขาหากต้องถูก
โยกย้าย กิจกรรมชีแ้ จงข้อมูลทีจ่ ดั ขึน้ โดยภาครัฐและบริษทั ไม่ได้เข้าถึงประชาชน
ส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบ ไม่มกี ารปรึกษาหารือและการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
การตัดสินใจ ปราศจากการยินยอมจากชาวบ้านส่วนใหญ่ และมีเพียงจ�ำนวนน้อย
มากทีไ่ ด้รบั เอกสารสิง่ พิมพ์ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงการ ส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลจากการ
บอกต่อกันเองและจากสือ่ ท้องถิน่ 119
การชดเชยค่าเสียหาย
ในรายงานของสมาคมพัฒนาทวายพบว่ากว่าร้อยละ 63 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
กล่าวว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั และบริษทั ไม่เคยเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับค่าชดเชยแต่อย่างใด
ทัง้ ในแง่ของการก�ำหนดราคาและกระบวนการชดเชย แต่กม็ บี างรายทีไ่ ด้รบั ค่า
ชดเชยไปเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ ก็ยงั พบว่ามีความบกพร่อง เนื่องจากมีความล่าช้า
และไม่จา่ ยเต็มจ�ำนวนตามทีต่ กลงกันไว้ และบางส่วนยังรอการจ่ายค่าชดเชยอยู่
ในจ�ำนวนของผูท้ ไ่ี ด้รบั ค่าชดเชยแล้วนัน้ มีเพียงบางรายทีไ่ ด้รบั เอกสารการรับเงิน
อย่างเป็ นทางการทีม่ กี ารระบุตวั เลขการค�ำนวณและการจ่ายค่าชดเชย
118 สมาคมพัฒนาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกังวลเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง.
ม.ป.พ., สมาคมพัฒนาทวาย, 2557.
119 สมาคมพัฒนาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกังวลเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง.
ม.ป.พ., สมาคมพัฒนาทวาย, 2557.
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มีเพียงร้อยละ 9.3 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับทางสมาคมพัฒนาทวายเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั เอกสาร
อย่างเป็ นทางการดังกล่าว และอีกกว่าร้อยละ 59 ไม่ได้รบั เอกสารไม่ได้รบั เอกสาร
และอีกร้อยละ 30 ได้รบั เพียงเอกสารทีไ่ ม่เป็ นทางการ (เศษกระดาษ) นอกจากนี้ใน
ด้านของจ�ำนวนค่าชดเชยเองก็ยงั มีความบกพร่อง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกว่าร้อยละ 72 เปิ ด
เผยว่าทางบริษทั ไม่ได้ก�ำหนดโครงสร้างราคามาตรฐานส�ำหรับการค�ำนวณและ
จัดสรรค่าชดเชย นอกจากนี้คา่ ชดเชยทีไ่ ด้รบั ก็ขาดความเท่าเทียมและเป็ นธรรมต่อ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ กว่าร้อยละ 69 ระบุวา่ ตนไม่ได้รบั ค่าชดเชยอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรมเมือ่ เทียบกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบคนอืน่ ๆ และกว่าร้อยละ 91 ระบุวา่ ค่าชดเชยทีร่ บั
ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ ในอนาคต120 การจัดการการอพยพโยกย้าย
ในส่วนของการจัดการการอพยพโยกย้าย แม้วา่ ทางบริษทั จะได้ทำ� การ
ก่อสร้างบ้านส�ำหรับผูอ้ พยพจากพืน้ ทีโ่ ครงการในหมูบ่ า้ นบาวาร์แล้วทัง้ หมด 480
หลัง ซึง่ มีผเู้ ข้าอาศัยเพียงหนึ่งครอบครัวเท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่
ขาดความเชือ่ มันในเรื
่
อ่ งของคุณภาพและความคงทนแข็งแรงของตัวบ้าน เพราะ
ได้เกิดเหตุการณ์พายุพดั แรงจนหลังคาบ้านพังลงมา นอกจากนี้ในพืน้ ทีร่ องรับผู้
อพยพเองก็มที ด่ี นิ ไม่เพียงพอต่อการท�ำเกษตร ราคาทีด่ นิ ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวก็สงู
กว่าอัตราค่าชดเชยทีช่ าวบ้านได้รบั 121
ประเด็นช่องว่าง ของกฎหมาย และความรับผิดชอบ
การอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
ก่อนที่ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ จะได้รบั สัมปทานเพือ่ พัฒนาโครงการทวาย
ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายสิง่ แวดล้อมหรือการก�ำหนดให้มที ำ� การประเมินผลกระทบ
ทางสิง่ แวดล้อมหรือสังคมแต่อย่างใด เพิง่ จะเริม่ มีกลไกก�ำกับและก�ำหนดให้มกี าร
ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสังคม (PEA EIA SIA) ภายใต้กฎหมายการ
ลงทุนต่างประเทศ ซึง่ ประกาศใช้ในปี 2555 และแม้จะมีการก�ำหนดให้มกี ารศึกษา
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมในกฎหมายดังกล่าว แต่ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ ก็ได้เริม่
120 เรือ่ งเดียวกัน
121 สมาคมพัฒนาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกังวลเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง.
ม.ป.พ., สมาคมพัฒนาทวาย, 2557.
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พัฒนาโครงการไปแล้ว โดยทีป่ ระชาชนจ�ำนวนมากในพืน้ ทีไ่ ม่ทราบมาก่อนว่าจะมี
การพัฒนาโครงการทวาย นอกจากนี้ กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ปี 2554
ยังเน้นไปทีก่ ารให้ประโยชน์แก่นกั ลงทุน ทังยั
้ งไม่มเี นือ้ หาโดยตรงทีพ่ ดู ถึงผูม้ สี ทิ ธิใน
ทีด่ นิ ซึง่ เป็ นการมองข้ามความส�ำคัญของการรับฟั งความคิดเห็นและความยินยอม
ของชุมชน เป็ นเหตุให้เกิดการเวนคืนทีด่ นิ และเปิ ดทางให้มกี ารละเมิดสิทธิชมุ ชนและ
สิทธิมนุษยชนได้งา่ ย

แม่น้�ำกาโลนท่า
แม่น้�ำสายส�ำคัญ
ทีถ่ กู ก�ำหนดให้เป็ น
พืน้ ทีส่ ร้างอ่างเก็บน�้ำ
ขนาดใหญ่
เพือ่ ป้ อนน�้ำให้กบั เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย

บรรยากาศการซื้อขายปลาสดและ
อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาตะบอเส็ก
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ชาวประมงล�ำเลียงลังพลาสติกทีบ่ รรจุปลาและ
สัตว์ทะเลหลากชนิดขึน้ มายังหาดตะบอเส็ก

โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินเย
รัฐมอญ
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ทีทซี แี อล จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริษทั จ�ำกัด เมือ่
วันที่ 24 เมษายน 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 20 ล้านบาท เพือ่ ประกอบธุรกิจ
การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ และการ
ก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and
Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนของ Toyo Engineering
Corporation (ประเทศญีป่ ่ นุ ) และ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ในสัดส่วนร้อยละ
49.0 และร้อยละ 51.0 ตามล�ำดับ
บมจ. ทีทซี แี อล จดทะเบียนเปลีย่ นสถานะเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดในเดือน
กรกฎาคม 2551 มีหนุ้ จดทะเบียนรวม 480 ล้านบาท และจัดตังบริ
้ ษทั ย่อย ในต่างประเทศ
ทัวโลก
่ ได้แก่ ไทย เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สหรัฐอเมริกา
กาตาร์ บริษทั ย่อยทุกแห่งจะขึน้ ตรงกับบริษทั แม่ในประเทศไทย และในปี 2553
บริษทั Chiyoda Corporation ของประเทศญีป่ ่ นุ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
บมจ. ทีทซี แี อล และเข้าถือหุน้ สามัญร้อยละ 7.0 ของทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุน้ ณ เดือนมีนาคม ปี 2559 ของ บมจ. ทีทซี แี อล คือ
1.บริษทั Toyo Engineering Corporation ถือหุน้ ร้อยละ 15.00
2.บริษทั ไทยเอ็นดีวอี าร์ จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 8.02
3. บริษทั โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนต์ จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 6.90
4. นายฮิโรโนบุ อิรยิ า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ทีทซี แี อล
ถือหุน้ ร้อยละ 6.10
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5. บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 3.29
6. บริษทั Chiyoda Corporation ถือหุน้ ร้อยละ 3.00
สัดส่วนการถือหุน้ ณ เดือนสิงหาคม ปี 2560 ของ บมจ. ทีทซี แี อล คือ
1. บริษทั Toyo Engineering Corporation ถือหุน้ ร้อยละ 10.00
2. บริษทั โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนต์ จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 6.90
3. นายฮิโรโนบุ อิรยิ า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ทีทซี แี อล
ถือหุน้ ร้อยละ 6.10
4. บริษทั ไทยเอ็นดีวอี าร์ จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 6.02
5. นายศักดิ ์ชัย ศักดิ ์ชัยเจริญกุล ถือหุน้ ร้อยละ 4.11
6. น.ส.สุรตั นา ตฤณรตนะ ถือหุน้ ร้อยละ 2.83
เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า มีผรู้ ว่ มทุนส�ำคัญบางรายได้ถอนการลงทุนใน บมจ.ที
ทีซแี อล ออกไปได้แก่ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ บริษทั Chiyoda
Corporation จากญีป่ ่ นุ
รูปแบบการลงทุน
บมจ. ทีทซี แี อล และกระทรวงพลังงานไฟฟ้ าของเมียนมา (Ministry of
Electric Power) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)122 เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม
2556 เพือ่ สร้างโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ขนาด
1,280 เมกะวัตต์ มีมลู ค่าเงินลงทุนประมาณ 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบ
เท่า 91,000 ล้านบาท12
บมจ. ทีทซี แี อล ร่วมทุนกับบริษทั วิน ยอง ชี อู (Win Yaung Chi Oo)124
ในโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
122 โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน), จดหมายแจ้งกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง ลงนามในบันทึกเพือ่ ความเข้าใจกับ กระทรวงพลังงานไฟฟ้ า สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://ttcl.listedcompany.com/newsroom/20130322-TTCL-SET02-TH.pdf
123 โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน), พิธลี งนามสัญญา - โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่านหิน
ในประเทศเมียนมาร์, 9 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://ttcl.com/news/activities/view/71
124 Myanmar Business Today, $2.8-b Mon Coal-fired Power Plant Suspended. Myanmar Business Today, 2 February 2016, เข้าถึงได้จาก http://www.mmbiztoday.com/articles/28-b-mon-coalfired-power-plant-suspended
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ว่า บมจ. ทีทซี แี อล ท�ำข้อเสนอต่อรัฐบาลเมียนมา
ย้ายต�ำแหน่งก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินขนาด 1,000 เมกะวัตต์ จากเขต
เศรษฐกิจพิเศษติละวาไปทีร่ ฐั มอญ โดยให้เหตุผลว่า ชายฝัง่ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ติละวามีระดับน�้ำค่อนข้างตืน้ ท�ำให้เรือขนส่งถ่านหินขนาดใหญ่ไม่สามารถเทียบท่าได้
และจะท�ำให้ราคารับซือ้ ไฟฟ้าสูงขึน้ แต่ชายฝัง่ ของรัฐมอญมีความเหมาะสมมากกว่า
เพราะมีพน้ื ทีต่ ดิ น�้ำทะเลลึกและจะท�ำให้ราคารับซือ้ ไฟฟ้าถูกลงร้อยละ 15-20125
บมจ. ทีทซี แี อล และกรมพัฒนาไฟฟ้ าพลังน�้ำ (Department of Hydropower Planning) ภายใต้กระทรวงพลังงานไฟฟ้ า (Ministry of Electric Power)
รัฐบาลเมียนมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) เพือ่ พัฒนาและด�ำเนินงาน
โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน มูลค่าสัญญาก่อสร้าง (EPC) 2,800 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือเทียบเท่า 91,000 ล้านบาท126 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 มีแผนระยะ
เวลาการก่อสร้างประมาณ 4-6 ปี จะเริม่ ก่อสร้างจากปี 2559
รายงานประจ�ำปี 2559 โดย มร. ฮิโรโนบุ อิรยิ า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ระบุในสารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารว่า โรงไฟฟ้าในประเทศ
เมียนมา มีความจ�ำเป็ นต้องหยุดการด�ำเนินงานเป็ นการชัวคราว
่
(Temporary
127
suspend)
ในช่วงปี 2558 ได้ปรากฏข่าวที่ บมจ. ทีทซี แี อล จะใช้วธิ รี ะดมทุนเพือ่
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินเย ในหลายช่องทาง อาทิเช่น
1. จดทะเบียน บริษทั Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd. (TTPHD)
เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ทป่ี ระเทศสิงคโปร์
เพือ่ ระดมทุน128
2. การกูเ้ งินจากธนาคารระหว่างประเทศเช่น ธนาคารเพือ่ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญีป่ ่ นุ (JBIC)129
125 กรุงเทพธุรกิจ, “TTCL: เข้าใกล้จดุ เปลีย่ นส�ำคัญ” 21 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/593981.
126 อาร์วายทีไนน์ (RYT9), เซ็นสัญญา ก.พลังงานพม่าท�ำโรงไฟฟ้ าถ่านหิน มูลค่าโครงการ 9.1 หมืน่
ลบ, 9 เมษายน 2558. http://www.ryt9.com/s/iq10/2134663
127 TTCL Public Company Limited, Message from President, เข้าถึงได้จาก http://www.ttcl.com/
about/message_from_president
128 The Nation, TTCL, 27 July 2015, http://www.nationmultimedia.com/business/TTCL-30265296.html
129เรือ่ งเดียวกัน

87

รายงานการติ ดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
ผลกระทบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การกูเ้ งินจากธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าของไทย (EXIM)
เช่นเดียวกับโครงการโรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซอาโลน ทีบ่ มจ.ทีทซี แี อล ได้สมั ปทาน
ก่อสร้างเพือ่ ส่งไฟฟ้ าให้เขตย่างกุง้
ลักษณะโครงการ
รายงานประเมินความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ บมจ. ทีทซี แี อล
ว่าจ้างบริษทั Environmental Resources Management (ERM-Siam Co., Ltd.) ศึกษา
นัน้ ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยสรุป คือ
โรงไฟฟ้ าถ่านหินและท่าเรือตังอยู
้ ท่ างตะวันตกของเขตเย ห่างจากตัวเมือง
16 กิโลเมตร ห่างจากถนนหลวงสายหลักหมายเลข 8 เป็ นระยะทาง 14 กิโลเมตร
ทางตะวันตกติดกับชายฝัง่ ทะเลอันดามัน ทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นพืน้ ทีเ่ กษตร
ส่วนตะวันออกเฉียงใต้มภี เู ขาและพืน้ ทีเ่ กษตร บริษทั ทีป่ รึกษาระบุวา่ ในรัศมี 0.5-1
กิโลเมตรของพืน้ ทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินมีหมูบ่ า้ น 1 หมูบ่ า้ น (หมูบ่ า้ นอันแตง)
และล�ำธาร 1 สาย
โรงไฟฟ้ าถ่านหินจะใช้พน้ื ทีป่ ระมาณ 1,500,000 ตารางเมตร (937.5 ไร่)
ท่าเทียบเรือจะอยูห่ า่ งจากตัวโรงไฟฟ้ าออกไปในทะเลประมาณ 3-5 กิโลเมตร
สามารถรองรับเรือขนาด 75,000 เดทเวตตัน (DWT) และใช้สายพานในการป้ อน
ถ่านหินส่งโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าถ่านหินประเภทซุปเปอร์อลั ตร้าคริตคิ ลั มีกำ� ลังผลิต 1,280
เมกะวัตต์ ใช้ถา่ นหิน 3.5-4.5 ล้านตันต่อปี น�ำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียร้อยละ
60 ประเทศออสเตรเลียร้อยละ 20 และประเทศแอฟริกาใต้รอ้ ยละ 20
ระยะเวลาก่อสร้าง 47 เดือน ต้องใช้คนงานระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวน
3,850 คน และใช้น้�ำระหว่างการก่อสร้าง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ าจะใช้น้�ำทะเลทีก่ ลันแล้
่ วประมาณ 200,000
ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
และจะใช้น้�ำฉีด 960 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมงเพื
่
อ่
ป้ องกันฝุ่ นฟุ้งกระจายทีล่ านถ่านหิน
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สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน เขตเย รัฐมอญ ตัง้ อยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นอันแตง บริเวณ
เทือกเขาพะลึน ชายฝังทะเลอั
่
นดามันในเขตเย ทางตอนใต้ของรัฐมอญ ประเทศเมียนมา
บริเวณเทือกเขาพะลึนมีระบบนิเวศทีห่ ลากหลาย ท�ำให้พน้ื ทีน่ ก้ี ลายเป็ นแหล่งอาหาร
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ของคนในชุมชน มีสวนหมากและผลไม้ป่าบนเทือกเขา บริเวณทีร่ าบมี
ล�ำคลองเล็กใหญ่เชือ่ มโยงทุง่ นาทีแ่ ผ่กว้างรอบ ๆ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวบ้าน ริมฝัง่ ทะเล
และป่ าชายเลนบริเวณทีป่ ากแม่น้ำ� นิเกรอะเป็ นแหล่งประมง พืน้ ทีใ่ นบริเวณนีไ้ ม่ได้ม ี
อยูเ่ พียง 1 หมูบ่ า้ นจากรายงานการศึกษาของบมจ. ทีทซี แี อล หากยังเป็ นพืน้ ที่
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของชาวบ้านกว่า 1,590 ครัวเรือน ใน 7 หมูบ่ า้ น130 คือ หมูบ่ า้ น
อังแตง (Andin) หมูบ่ า้ นกว๊านตะมอปึ ย (Kwan Tamort Pea) หมูบ่ า้ นซายแกรม
(Saigram) หมูบ่ า้ นนินู่ (Sanint Janu) หมูบ่ า้ นบาลายแซม (Palaing Sam) หมูบ่ า้ นนิ
เกรอะ (Sanint Krate) และหมูบ่ า้ นกว๊านเกาะกะรอย (Kwan Kaw Kha Raw) รวมทัง้
เมืองใกล้เคียงอย่างเมืองเย ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาติพนั ธุม์ อญทีย่ งั คงรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ นับถือศาสนาพุทธ
เทือกเขาพะลึน มีสเี ขียวตลอดทังปี
้ เต็มไปด้วยสวนไม้ผลทีแ่ ผ่ไปทัวพื
่ น้ ที่
และทอดยาวลงไปสูพ่ น้ื ทีร่ าบ ต้นหมาก เป็นต้นไม้เศรษฐกิจส�ำคัญทีน่ ำ� รายได้มหาศาล
สูช่ มุ ชนท้องถิน่ ไม้ผลชนิดอืน่ ๆ เช่น ทุเรียน มะม่วง กล้วย ลูกเนียง จ�ำปาดะ ส้ม
มะนาว รวมทังเห็
้ ด ต่างเป็นแหล่งอาหารและรายได้ทส่ี ำ� คัญไม่แพ้ตน้ หมาก วิธกี ารปลูก
หมากและดูแลสวนผลไม้ทส่ี บื ทอดกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ กลายเป็ นภูมปิ ัญญาในการเสริม
ความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศย่อยในส่วนทีม่ คี วามคล้ายคลึง กับระบบนิเวศของ
ป่ าไม้ อีกทัง้ ยังรักษาแหล่งน�้ำให้ใสเย็นตลอดปี สายน�้ำน้อยใหญ่เหล่านี้พดั พา
สารอาหารจากภูเขาไหลผ่านทุง่ นามาปะทะกับปากแม่น้�ำนิเกรอะและหาดเลนที่
ไหลขึน้ -ลง ตามอิทธิพลของทะเลอันดามัน สายน�้ำเหล่านีก้ ลายเป็ นเครือเชือ่ มโยงที่
คอยหล่อเลีย้ งผืนนาอันกว้างใหญ่ ซึง่ เป็ นแหล่งอาหารทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะข้าว พืชผัก
และสัตว์น้ำ� นานาชนิด
130 Pharlain Community, Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities, Pharlain Study by its community, Final report: Feburary, 2016, เข้าถึงได้จาก https://drive.google.
com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view
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เรือกสวนไร่นาอันอุดมสมบูรณ์เมือ่ มองจากเทือกเขาพะลึน
ทีท่ อดยาวไปจดชายหาดริมทะเล

ล�ำห้วยน�้ำจืดจากเทือกเขาพะลึน
ทีไ่ หลป่ านวัดและชุมชน
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ปะปนกับพืชพันธุอ์ น่ื ๆ
บทเทือกเขาพะลึน
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ผลผลิตจากหมากทีเ่ ป็ นแหล่งรายได้สำ� คัญของชุมชน

ชาวบ้านในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นชาติพนั ธุม์ อญ นับถือศาสนาพุทธ
ทีร่ กั ษาวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น
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การตากหมากในชุมชนบริเวณภูเขาพะลึน

แผงตากปลาในชุมชนชาวประมง
หมูบ่ า้ นกว๊านตะมอปึ ย เขตพะลึน
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บริเวณหาดเลนริมฝั ง่ ทะเลอันดามัน ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย สัตว์น้�ำ
หน้าดินนานาชนิดจ�ำนวนมหาศาล ทัง้ ปูและหอย และป่ าชายเลนทีป่ ากแม่น้�ำ
นิเกรอะเป็ นระบบนิเวศทีซ่ บั ซ้อนและอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเป็ นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้�ำ หาดเลนและป่ าชายเลนเป็ นแนวกันชนธรรมชาติ ปกป้ องระบบ
นิเวศและชุมชนบนแผ่นดินใหญ่จากแรงปะทะของลมและคลืน่ ทะเล ทีบ่ ริเวณ
หาดทราย เป็ นจุดพักเรือของชาวประมงพืน้ เมืองระหว่างการออกเรือไปเก็บสัตว์
น�้ำทีต่ ดิ ตาข่ายกลางทะเลในแต่ละวัน เช่น ปลาหัวยุง่ (Harpadon nehereus)
ปลาหนวดพราหมณ์ (Polynemus paradiseus) ปลากุเรา (Polynemus indicus)
ปลากะพงขาว(Lates calcarifer) กุง้ ก้ามกราม(Macrobrachium rosenbegii) กัง้
กุง้ มังกร(Panulirus polyphagus) พืน้ ทีช่ ายฝั ง่ และทะเลอันดามันเหล่านี้คอื
แหล่งประมงทีส่ ำ� คัญของเขตพะลึน
รายงานวิจยั ความมังคั
่ งและความสมบู
่
รณ์ในเขตพะลึน พบว่ารายได้จาก
หมาก ข้าว และการประมง รวมทัง้ 7 หมูบ่ า้ น มีมลู ค่าสูงถึง 205,529,877 บาท
ดังตารางข้างล่างนี้
หมู่บา้ น

รายได้หมาก

รายได้ข้าว

รายได้ประมง

อันแตง

38,122,424

4,395,191

นิ เกรอะ

27,089,690

4,120,454

7,781,818

38,991,969

กว๊านตะมอปึ ย

3,838,182

460,303

91,109,091

95,407,576

นิ น่ ู

7,876,061

1,730,909

-

9,606,970

ซาบแกรม

11,883,333

3,721,242

-

15,604,575

บาลายแซม

2,357,576

895,152

-

3,252,728

148,484

-

148,484

กว๊านเกาะฮรอย
รวม

91,167,273

15,471,695

-

รายได้รวม
(บาท)

98,890,909

42,517,757

205,529,877
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นโยบายสนับสนุนของไทย การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
นโยบายสนับสนุนของเมียนมา
- กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ ปี 2555 (Foreign Investment
Law 2012)
- แผนพัฒนาพลังงานของเมียนมา (Power Development Plan)
ประเด็นปัญหาด้านด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตชุมชน
การสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ทีต่ อ้ งใช้พน้ื ทีป่ ระมาณ 900 ไร่ และสร้างท่า
เทียบเรือยาวออกไปในทะเล จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
โดยตรงของชุมชนในส่วนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีท่ ำ� กิน, พืน้ ทีห่ าดเลน, ป่ าชายเลน และรวมทัง้
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีป่ ระมงของชุมชน
นอกจากนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้ าถ่านหินนัน้ จะสร้างผลกระทบด้านสิง่
แวดล้อม และสังคมต่อชุมชน เช่น ฝุ่ น, น�้ำเสีย, การปนเปื้ อนสารพิษในน�้ำ ดินและ
อากาศ
ด้วยความวิตกถึงผลกระทบต่าง ๆ ทีไ่ ม่อาจฟื้นคืนได้ วันที่ 24 พฤษภาคม
2557 ชาวบ้าน ผูท้ รงเกียรติในชุมชน พระสงฆ์ เครือข่ายองค์กรประชาสังคม และ
เยาวชนในเขตพะลึน รวมตัวกันทีห่ มูบ่ า้ นนิเกรอะ พืน้ ทีป่ กครองท้องถิน่ อังแตง เขตเย
เพือ่ พูดคุยวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน และสรุปจุดยืนคัดค้าน
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 10 ประการ131 ดังนี้
1.แผนโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะท�ำลายสิง่ แวดล้อมของชุมชน
2.แผนโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะกระทบวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมและพื้นที่
เกษตรของชาวบ้าน
3.แผนโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะท�ำลายผืนดินและกระทบการเกษตร
เป็ นอย่างมาก อีกทังยั
้ งจะท�ำให้แหล่งน�้ำสกปรก
131 Pharlain Community, Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities, Pharlain Study by its community, Final report: Feburary, 2016 P.50, เข้าถึงได้จาก https://drive.
google.com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view

94

กรณีศกึ ษาโครงการลงทุนโดยตรงของไทยในเมียนมา

4.แผนโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะเพิม่ พูนปั ญหาความเปลีย่ นแปลง
ทางสภาพภูมอิ ากาศและจะกระทบกับคนทุกภาคส่วน รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมและ
ธุรกิจทางการเกษตร
5.แผนโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะสร้างขยะเคมีทจ่ี ะท�ำลายสิง่ มีชวี ติ
ในทะเล
6.ควัน จากตัว โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิน ในแผนจะท�ำ ให้เ กิด มลพิษ อากาศ
ท�ำลายสุขภาพและท�ำให้คนในชุมชนอายุสนั ้
7.เสียงจากโรงไฟฟ้ าถ่านหิน รวมทังการขนย้
้
ายเครือ่ งจักรและเครือ่ งยนต์
ขนาดใหญ่เข้าออกทางหมูบ่ า้ นและท่าเรือจะเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของชุมชน อีกทังท�
้ ำลาย
ธุรกิจประมงท้องถิน่
8.โรงไฟฟ้ าถ่านหินในแผนจะก่อมลพิษทางเสียง ท�ำให้ชาวบ้านไม่ได้ยนิ
เสียงของลมและคลืน่ ทะเล อันเป็ นเครือ่ งมือเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ
9.ขยะเคมีจากตัวโรงไฟฟ้ าถ่านหินในแผนจะท�ำลายสุขภาพของชาว
บ้านมาก
10.แผนโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะน� ำแรงงานอพยพจ�ำนวนมากเข้า
มาทีห่ มูบ่ า้ นอังแตง ซึง่ จะกระทบต่อวิถชี วี ติ วัฒนธรรม ภาษาและความเชือ่ ของ
คนท้องถิน่
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ชาวบ้านในเขตพะลึนรวมตัวกันทีห่ มูบ่ า้ น
อันแตงประมาณ 6,000 คน เพือ่ แสดงจุดยืนคัดค้านโรงไฟฟ้ าถ่านหิน และได้สง่
จดหมายคัดค้านโรงไฟฟ้ าถ่านหินไปยังประธานาธิบดี, มุขมนตรีแห่งรัฐมอญ, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (MIC)
ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
การจัดท�ำรายงาน Feasibility study ของ บมจ. ทีทซี แี อล เป็ นการ
ศึกษาเพียงฝ่ ายเดียว โดยชุมชนไม่ได้มสี ว่ นร่วมด้วย ทัง้ ๆ ทีก่ ารลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2556 ก็เป็ นไปเพือ่ สร้างโครงการโรง
ไฟฟ้ าถ่านหินในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา แต่เมือ่ บมจ.ทีทซี แี อล ต้องการ
เปลีย่ นพืน้ ทีก่ ่อสร้างมาเป็ นในเขตหมูบ่ า้ นอันแตง ทีเ่ มืองเย ของรัฐมอญนี้ ก็ไม่
ปรากฏว่า บมจ.ทีทซี แี อล ได้มกี ระบวนการปรึกษาหารือกับชุมชนในเรือ่ งนี้แต่
ประการใด และเมือ่ ภายหลังการจัดท�ำรายงานความเป็ นไปได้เสร็จสิน้ ลง
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ตัวแทนบริษทั พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีร่ ฐั มอญและกระทรวงไฟฟ้ าได้ไปประชุมกับ
ชาวบ้านทีว่ ดั บ้านอันแตงในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพือ่ เสนอการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ าถ่านหิน ซึง่ ชาวบ้านเรียกร้องให้มกี ารแปลรายงานภาษาอังกฤษจ�ำนวน
6 เล่ม เป็ นภาษามอญ ซึง่ ได้รบั การปฏิเสธ และบริษทั ได้น�ำรายงานทังหมดกลั
้
บคืน
ชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวันนัน้ ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน และจะ
ไม่ยนิ ยอมให้มกี ารก่อสร้างโรงไฟฟ้ าในพืน้ ที132
่
การลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) ระหว่าง บมจ. ทีทซี แี อล และกรม
พัฒนาไฟฟ้ าพลังน�้ำ (Department of Hydropower Planning) เพือ่ พัฒนาด�ำเนิน
งานโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ในวันที่ 9 เมษายน 2558 การลงนามนี้เกิดขึน้
ท่ามกลางการคัดค้านโรงไฟฟ้ าถ่านหินของชุมชนในเขตพะลึนและเขตเมืองเย
ต่อมาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.ทีทซี แี อล
และตัวแทนบริษทั Win Yaung Chi Oo Company ได้มาเข้าพบเจ้าอาวาสวัด
อันแตง และมีการยอมรับกับเจ้าอาวาสวัดอันแตงว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง
ทีผ่ า่ นมา ชาวบ้านไม่ได้มสี ว่ นร่วม
ตัวแทนชุมชนอันแตงได้อธิบายเพิม่ เติมว่า ปั จจัยทีท่ ำ� ให้มกี ารลงนาม
บันทึกข้อตกลงนีไ้ ด้ อาจจะเกิดจากทางการได้รบั ข้อมูลผิดพลาด ว่าชาวบ้านยินยอม
ให้มกี ารก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินแล้ว จากหลักฐานภาพถ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
บริษทั จัดขึน้ เอง และน�ำไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบ เพือ่ ให้เกิดการลงนามต่อไป
การเข้าส�ำรวจพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินโดยบริษทั ต่าง ๆ นับตังแต่
้ มี
การลงนามบันทึกข้อตกลงเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2558 เป็ นต้นมา มีความเคลือ่ นไหว
อย่างต่อเนื่องจากทังบุ
้ คคล กลุม่ บุคคลและบริษทั สัญชาติเมียนมาและสัญชาติอน่ื ๆ
ได้เข้ามาในพืน้ ทีเ่ ขตพะลึน โดยเฉพาะหมูบ่ า้ นอันแตงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ไม่ปรากฏ
หลักฐานใด ๆ ว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ทีทซี แี อล แต่กจิ กรรมทังหมดล้
้
วนน�ำไปสู่
133
การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ซึง่ ได้เกิดเหตุการณ์สำ� คัญ ๆ เช่น
132 Pharlain Community, Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities, Pharlain Study by its community, Final report: Feburary, 2016 P.44, เข้าถึงได้จาก https://drive.
google.com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view
133 Pharlain Community, Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities, Pharlain Study by its community, Final report: Feburary, 2016 P.48-49, เข้าถึงได้จาก https://drive.
google.com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view
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1. วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีผหู้ ญิงเข้ามาในหมูบ่ า้ นนิเกรอะ เพือ่
เจรจาในเรือ่ งทีด่ นิ
2. วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นาย อู ทันนาย (U Than Nine) จากบริษทั
CEA Trading Co Ltd และเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองเย มาทีห่ มูบ่ า้ นอันแตง สอบถาม
ความเห็นต่อโรงไฟฟ้ าถ่านหิน และข่มขูช่ าวบ้านหากรัฐบาลใหม่ตอ้ งการสร้างโรง
ไฟฟ้ า ก็จะน�ำทหารเข้ามาในพืน้ ที่
3. วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นาย Philip Fay ต�ำแหน่ง Managing Director
ของบริษทั Instant Ports-ECO Friendly Remote Port Solutions และชาวพม่า 2 คน
เดินทางมาทีห่ มูบ่ า้ นอันแตง แต่ปฏิเสธทีจ่ ะตอบค�ำถามใด ๆ ต่อชาวบ้านในเรือ่ ง
วัตถุประสงค์การมาในครัง้ นี้
4. วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนจากองค์การ National Enlightenment Institute (NEI) และบริษทั M.J. Marinoco LTD พยายามเข้ามาส�ำรวจผลก
ระทบทีห่ มูบ่ า้ นอันแตง และชาวบ้านได้แจ้งต่อนาย อู เคซานวิน (U Kay San Win)
ซึง่ เป็ นหัวหน้าทีมว่าชาวบ้านไม่อนุญาตให้มกี ารส�ำรวจใด ๆ ในเขตพะลึน
อย่างไรก็ตามในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นาย มี เมียนทัน (Mi Myint Than)
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเขตเย ได้ตงค�
ั ้ ำถามต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินในการประชุมประจ�ำ
ปีของสภารัฐมอญ โดยมี นาย อู ออง ทันอู (U Aung Than Oo) ปลัดกระทรวงพลังงาน
ไฟฟ้ าตอบว่าโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินถูกระงับการส�ำรวจเพราะไม่ได้รบั ค�ำยินยอม
จากชุมชน
ประเด็นช่องว่างของกฎหมายและความรับผิดชอบ
ช่องว่างของ พรบ. ตลท.
1. ตลท. ไม่มกี ลไกเชิงการหาข้อมูลในลักษณะการสืบสวน โดยไม่ตอ้ งรอ
ให้มกี ารร้องเรียน เพราะในหลายกรณีเป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ เช่น กรณี
การเข้าส�ำรวจพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินโดยบริษทั ต่าง ๆ สร้างแรงกดดันและ
เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง กรณีเช่นนี้เป็ นการยากทีผ่ ไู้ ด้รบั ผลกระทบ
ในต่างประเทศ จะสามารถเข้าถึงกลไกรับเรือ่ งร้องเรียนปกติได้โดยง่าย
2.การให้ความหมายที่คบั แคบในการแจ้งข่าวสารสนเทศของบริษทั
จดทะเบียน ทีย่ ดึ เพียงข่าวสารทีแ่ จ้งโดยบริษทั จดทะเบียนเท่านัน้ โดยไม่มกี ลไกอืน่
ตรวจสอบเพิม่ เติม ให้บริษทั จดทะเบียนต้องรายงานข่าวสารสนเทศ เช่น
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การประท้วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินเมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 จ�ำนวน
ประมาณ 6,000 คน ซึง่ นับเป็ นการประท้วงโครงการทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในพม่า ได้ปรากฏ
ในสือ่ ภาษาอังกฤษของเมียนมา และสือ่ ภาษาไทยจ�ำนวนหนึ่ง แต่ ตลท. ไม่มกี ลไก
ตรวจสอบการด�ำเนินการของ ทีทซี แี อล ให้มกี ารชีแ้ จงต่อผูล้ งทุนและสาธารณะ
3. บทบาทของบริษทั ร่วมทุนสัญชาติเมียนมา ในความพยามจัดซือ้ ทีด่ นิ
เพือ่ เป็ นทีต่ งโรงงาน
ั้
และการน�ำทีมส�ำรวจต่าง ๆ เข้ามาในหมูบ่ า้ น ได้สร้างแรงกดดัน
ต่อชุมชน ในส่วนของ ทีทซี แี อล จะร่วมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านีไ้ ด้อย่างไร

แผนภาพทีต่ งั ้ ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และพืน้ ทีท่ จ่ี ะมีการสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
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โครงการเหมืองแร่ดบี กุ เฮงดา
เมืองมยิตตา
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
1. บริษทั เมียนมา พงษ์พพิ ทั ธ์ จ�ำกัด
เป็นบริษทั ของนักธุรกิจไทยทีไ่ ปลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจเหมือง
แร่ดบี กุ ณ ต�ำบลเฮงดา (Heinda) เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา จดทะเบียนในชือ่ ภาษาอังกฤษว่า “Myanmar Pongpipat Company Limited”
หมายเลขจดทะเบียน 10 FC -1999-2000 พร้อมหมายเลขบริษทั แม่ (Native Company
Number) 10 FC 1999-2000
บริษทั เริม่ ด�ำเนินการในพืน้ ทีด่ งั กล่าวเมือ่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และได้
ระบุยกเลิกกิจการ วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั
บริษทั ฯ ยังคงด�ำเนินการอยู่ รายงานจากสมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development
Association: DDA) ระบุวา่ บริษทั ฯ มีสำ� นักงานใหญ่อยูท่ ่ี 57(B-1), Shwe Hinn Tha St.,
6 1/2 Mile, Pyay Rd., Hlaing T/S., Yangon,Myanmar โดยเป็น นิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียน
ในต่างประเทศ FCO (Foreign Company) ซึง่ เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต134
134 ส�ำนักข่าวอิศรา, ศาลทวายนัดพิจารณา 29 พ.ค. ชาวบ้านร้อง บ. เหมืองพ่ออดีต รมต, เข้าถึงได้จาก
https://www.isranews.org/isranews-news/29881-mining_29881.html
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บริษทั เมียนมา พงษ์พพิ ทั ธ์ มีลกั ษณะเป็ นธุรกิจครอบครัว ทัง้ นี้พจิ ารณา
จากความสัมพันธ์และรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน และเป็ นเครือญาติกนั
คือเป็ นของตระกูล “ชวาลตันพิพทั ธ์”135
2. บริษทั สหกล อีควิปเมนต์
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบริการด้านการเหมืองแร่ รวมถึง
การขนจัดการและการขนส่งแร่ เป็ นทีป่ รึกษาด้านการเหมืองแร่ และอืน่ ๆ ทีเกีย่ วข้อง
ทีส่ ำ� คัญบริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในโครงการเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ในประเทศไทย และ
โครงการโรงไฟฟ้ าหงสาลิกไนต์ทป่ี ระเทศลาวด้วย โดยเป็ นบริษทั มหาชน และจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่จาก 2 ตระกูลหลัก คือ
ตระกูลอารีกลุ และตระกูลศิรสิ รรพ์136
รูปแบบการลงทุน
บริษทั เมียนมาร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ (Myanmar Pongpipat Company Limited: MPC) ได้รบั สัมปทานจากรัฐบาลเมียนมา และเข้าด�ำเนินการเหมืองเฮงดาใน
ปี 2542 โดยร่วมกับกรมกิจการเหมืองแร่ ล�ำดับที่ 2 (Number 2 Enterprise) ซึง่
เป็ นบริษทั ทีร่ ฐั เข้าไปมีหนุ้ ส่วน ท�ำหน้าทีด่ แู ลและอ�ำนวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการเหมืองในเมียนมา ทัง้ ดีบุก ทังเสตน ทอง ไทเทเนียม แพลตตินมั ่
ในการด�ำเนินกิจการเหมืองเฮงดานี้ได้มกี ารแบ่งผลประโยชน์กนั ในสัดส่วน 35%
ส�ำหรับ Number 2 Enterprise และ 65% ส�ำหรับบริษทั เมียนมา พงษ์พพิ ทั ธ์137
ส่วนบริษทั สหกล อีควิปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องใน
โครงการเหมืองแร่ดบี กุ เฮงดา เมือ่ ปี 2560 นี้ โดยทางบริษทั ได้ลงนามในสัญญา
กับบริษทั เมียนมา พงษ์พพิ ทั ธ์ โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 7 ปี โดยให้บริษทั เข้าไป
ท�ำการขุดดินชัน้ บน, ขุดแร่ดบิ , บริหารจัดการกระบวนการเกีย่ วกับแร่, ขนย้ายหาง
แร่ไปยังพืน้ ทีก่ ำ� จัดแร่ และบริหารจัดการและพัฒนาการอ�ำนวยความสะดวกเกีย่ ว
กับกระบวนการหรือขันตอนที
้
เ่ กีย่ วกับแร่ทงั ้ หมด138
135 Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar Pongpipat Company Limited, เข้าถึงได้จาก http://www.dica.gov.mm/en/company/myanmar-pongpipat-company-limited-0
136 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน), เข้าถึงได้จาก https://
www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SQ&ssoPageId=6&language=th&country=TH
137 Inclusive Development International, Investment Chain Report, 2017
138 เรือ่ งเดียวกัน
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ลักษณะโครงการ
เหมืองเฮงดา (Heinda Mine) เหมืองแร่ดบี กุ ขนาดใหญ่และมีอายุเก่าแก่
ทีส่ ดุ ตัง้ อยูใ่ นเขตลุม่ น�้ำตะนาวศรีตอนบน ในเมืองมยิตตา (Myitta) จังหวัดทวาย
แคว้นตะนาวศรี ทางภาคใต้ของประเทศเมียนมา โดยเหมืองแห่งนี้มพี น้ื ทีส่ มั ปทาน
ประมาณ 5,000 ไร่ หรือราว 2.097 เอเคอร์139
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
1. เหมืองเฮงดาตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้กบั หมูบ่ า้ นเมียวพิว ห่างเพียง 2
กิโลเมตรเท่านัน้ โดยหมูบ่ า้ นดังกล่าวมีลำ� คลองทีส่ ำ� คัญ ซึง่ มีชอ่ื เดียวกับหมูบ่ า้ น
คือ คลองเมียวพิว มีปลายทางคือแม่น้�ำตะนาวศรีอนั เป็ นแม่น้�ำสายหลักทีใ่ ช้
ส�ำหรับอุปโภคและบริโภคของชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นแคว้นตะนาวศรี โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ชาวทวาย อย่างไรก็ตาม คลองเมียวพิวไม่ได้ไหลผ่านหมูบ่ า้ นเมียวพิวเท่านัน้
แต่ยงั ไหลผ่านอีกอย่างน้อย 30 หมูบ่ า้ น ก่อนทีจ่ ะไหลลงสูแ่ ม่น้�ำตะนาวศรีและ
ออกสูท่ ะเลอันดามันในทีส่ ดุ
2. ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก เช่น ท�ำสวน
ทุเรียน หมาก มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ และยางพารา ชาวงบ้านบางส่วนปลูกผัก
เพือ่ ขาย บางครัวเรือนร่อนหาแร่ตะกัวในแม่
่
น้�ำตะนาวศรีเป็ นอาชีพเสริม ชาวบ้านได้
ด�ำเนินกิจกรรมเหล่านีม้ าเป็ นเวลาหลายปี โดยชาวบ้านประมาณ 40-50 คนซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ประกอบอาชีพการหาแร่ในแม่น้�ำซึง่ เป็ นตะกอนทีไ่ หลมาจากเหมือง
เฮงดา และผูช้ ายในหมูบ่ า้ นจ�ำนวนมากไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ทีป่ ระเทศไทย
3. หมูบ่ า้ นเมียวพิว ซึง่ เป็ นหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ กล้เหมืองเฮงดามากทีส่ ดุ นัน้ มี
ประชากรราว 500 คน มีจำ� นวนครัวเรือนราว 100 ครัวเรือน ชาวบ้านทีน่ ่เี ป็ นกลุม่
ชาติพนั ธุท์ วายทีม่ อี ตั ลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง ซึง่ ไม่ได้จดั
ให้ตนเองเป็ นคนกลุม่ ย่อยของชาวพม่าดังทีท่ างการเมียนมาจัดกลุม่ ไว้140
139 Karen news, Thai and Burma joint Mining Operation Dirties Village Water, เข้าถึงได้จาก
http://karennews.org/2011/09/thai-and-burma-joint-mining-operation-dirties-village-water.html/
140 ไทยพับบลิกา้ , ศาลทวายไต่สวนคดีบริษทั เหมืองแร่ของไทย ก่อผลกระทบชาวพม่า นัดแรก 29 พ.ค. นี,้
เข้าถึงได้จาก http://thaipublica.org/2014/05/dawei-watch-1/
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นโยบายสนับสนุนของเมียนมา กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมา
ปี 2555 (Foreign Investment Law 2012)
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตชุมชน
การขาดการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม: ในปี 2551 เกิดน�้ำท่วมใหญ่ครังแรกที
้
ท่ ำ� ให้
141
น�้ำล้นออกมาจากบ่อกักเก็บตะกอนของเหมือง ต่อมาในปี 2555 เกิดเหตุการณ์น้ำ�
ท่วมใหญ่ทส่ี ดุ เป็ นประวัตกิ ารณ์ ท่วมนานถึง 11 วัน และท่วมสูงถึงคอ142 ท�ำให้ตะกอน
หลุดออกมาจากบ่อกักเก็บตะกอน โดยกากแร่และดินเหนือชันแร่
้ จากเหมืองถูกเก็บไว้
ในบ่อกักเก็บตะกอน 3 บ่อ ซึง่ บ่อเหล่านีต้ น้ื เขินจนไม่สามารถกักเก็บกากแร่ไว้ได้ ส่ง
ผลให้ตะกอนทีห่ ลุดออกสะสมอยูใ่ นแหล่งน�้ำทีช่ าวบ้านเมียวพิวต้องพึง่ พา ทังในด้
้ าน
การอุปโภคและบริโภค เหตุการณ์เหล่านีไ้ ด้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่
สภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ ส่งผลให้หลายหลังคาเรือนและพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ทังสวนหมาก
้
ทุเรียนมะม่วงหิมพานต์ และอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นพืชทีป่ ลูกไว้ขายและบริโภคเองได้รบั ความ
เสียหายอย่างหนัก143
จากการลงพืน้ ทีข่ องคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชมุ ชนและฐานทรัพยากร
ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็ นทางการในพืน้ ทีเ่ หมืองเฮงดาแล้ว ระหว่าง
วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 ชาวบ้านกล่าวและชีใ้ ห้เห็นว่าต้นหมากหลายต้นไม่
ติดผลมากเหมือนเมือ่ ก่อนและมีลำ� ต้นทีเ่ ตีย้ ลง บางต้นก็ยนื ต้นตาย ส่งผลให้ชาวบ้าน
ขาดรายได้และสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในพืน้ ทีไ่ ป ในส่วนคลองเมียวพิวเองก็ยงั ได้

141The Nation, Thai mine destroyed Myanmar water sources, เข้าถึงได้จาก http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30307560
142 ส�ำนักข่าวอิศรา, ศาลทวายนัดพิจารณา 29 พ.ค. ชาวบ้านร้อง บ. เหมืองพ่ออดีต รมต., เข้าถึงได้จาก
http://www.isranews.org/isranews-news/item/29881-mining_29881.html
143 Earth Rights International, Thai Investors can’t violate human rights in Myanmar, เข้าถึงได้จาก
https://goo.gl/Cre2X6
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อันเกิดจากการทับถมของตะกอนและกากแร่ทม่ี ากับน�้ำ ท�ำให้ชาวบ้านไม่สามารถ
ใช้น้�ำจากแม่น้�ำได้อกี ต่อไป โดยปัจจุบนั ชาวบ้านต้องน�ำน�้ำจากภูเขาหรือน�้ำใต้ดนิ
ขึน้ มาใช้แทน แต่ในหลายครัวเรือนก็ไม่สามารถใช้น้�ำใต้ดนิ ได้แล้ว เนื่องจากได้รบั
สารปนเปื้ อนเช่นกัน โดยน�้ำในบ่อซึง่ เป็ นน�้ำใต้ดนิ นัน้ มีสขี นุ่ ออกแดงหรือส้ม แต่
บางหลังคาเรือนได้ทดลองใช้น้� ำดังกล่าวอาบแล้วพบว่ามีผ่นื ขึ้นตามตัวและมี
อาการคัน จนในทีส่ ดุ ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น้�ำใต้ดนิ แล้ว จะใช้น้�ำจากภูเขาและ
ซือ้ น�้ำดืม่ จากนอกหมูบ่ า้ นเพือ่ บริโภค ซึง่ ท�ำให้ชาวบ้านสูญเสียต้นทุนในการด�ำรง
ชีวติ มากขึน้ ในแต่ละวัน144
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ได้มกี ารยื่นค�ำร้องให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติตรวจ
สอบ ตามหมายเลขค�ำร้องที่ 285/2558 เรือ่ ง ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ด้านสิทธิชมุ ชน กรณีประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้รบั
ผลกระทบจากการท�ำเหมืองแร่ของบริษทั เอกชนสัญชาติไทย145 โดยทางคณะ
อนุ กรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง
ไม่เป็ นทางการในพืน้ ทีเ่ หมืองเฮงดาแล้ว ระหว่างวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560

144คณะท�ำงานติดตามและประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการด�ำเนินการของบุคคล/
กลุม่ บุคคลสัญชาติไทยทีเ่ ป็ นองค์กรภาครัฐและ/หรือมิใช่ภาครัฐทีจ่ ดั ท�ำโครงการพัฒนาหรือธุรกิจขนาด
ใหญ่, “เอกสารข้อมูลการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน การเข้าร่วมเวทีวชิ าการ และการแลกเปลีย่ นข้อมูลในพืน้ ที่
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเหมืองเฮงดา ณ เมืองทวาย แคว้นตะนาวศรี สาธารณรัฐเมีย
นมา ระหว่างวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560”
145 ค�ำร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหมายเลขค�ำร้อง 285/2558 เรือ่ ง ขอให้
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิชมุ ชน กรณีประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้
รับผลกระทบจากการท�ำเหมืองแร่ของบริษทั เอกชนสัญชาติไทย
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ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีสว่ นร่วม
ชาวบ้านในพืน้ ทีไ่ ม่ได้รบั เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโครงการอย่าง
ครบถ้วนเนือ่ งจากไม่มเี อกสารทีไ่ ด้รบั การแปลเป็นภาษาท้องถิน่ แต่อย่างใด นอกจากนี้
ในการด�ำเนินการโครงการก็ยงั ไม่มกี ารขอความเห็นหรือการตัดสินใจของคนในชุมชน
ถือเป็นการตัดการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรง พร้อมทัง้
ไม่มสี ว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในโครงการ146
ผลกระทบด้านสุขภาพ
ชาวบ้านเมียวพิวได้รอ้ งเรียนต่อภาคประชาสังคมในพืน้ ทีว่ ่าน�้ ำมีกลิน่
เหม็นและมีสที เ่ี ปลีย่ นไป ท�ำให้เกิดอาการระคายเคืองตามผิวหนังหลังจากการใช้น้�ำ
ก่อนทีช่ าวบ้านจะได้รบั ค�ำแนะน�ำจาก Ecolab และภาคประชาสังคมอย่างสมาคม
พัฒนาทวายให้เลิกใช้น้�ำทัง้ ในแง่ของการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากน�้ำมีการปน
เปื้ อนของสารหนูและสารตะกัว่ จนส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น เกิด
อาการผืน่ คัน อาการปวดศีรษะ เกิดปัญหาเกีย่ วกับกะเพาะและล�ำไส้ เป็ นต้น147
ผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการด�ำรงชีวิต
การท�ำเหมืองดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแหล่งท�ำกินและทีอ่ ยู่อาศัยของ
ชาวบ้าน เนื่องจากการสะสมของตะกอนในน�้ำและในดิน และปัญหาน�้ำท่วมทีเ่ กิดขึน้
ท�ำให้พชื และผลผลิตทางการเกษตรได้รบั ผลกระทบไปด้วย ทีด่ นิ ถูกท�ำลายอย่าง
กว้างขวางจนไม่สามารถปลูกพืชขึน้ มาทดแทนได้ หมากซึง่ เป็ นพืชเศรษฐกิจของทีน่ ่ี
ได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากการทีต่ ะกอนทับถมราก ส่งผลให้ตน้ หมากล้มตาย
146คณะท�ำงานติดตามและประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการด�ำเนินการของบุคคล/
กลุม่ บุคคลสัญชาติไทยทีเ่ ป็ นองค์กรภาครัฐและ/หรือมิใช่ภาครัฐทีจ่ ดั ท�ำโครงการพัฒนาหรือธุรกิจขนาด
ใหญ่, “เอกสารข้อมูลการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน การเข้าร่วมเวทีวชิ าการ และการแลกเปลีย่ นข้อมูลในพืน้ ที่
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเหมืองเฮงดา ณ เมืองทวาย แคว้นตะนาวศรี สาธารณรัฐ
เมียนมา ระหว่างวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560”
147 เรือ่ งเดียวกัน

104

กรณีศกึ ษาโครงการลงทุนโดยตรงของไทยในเมียนมา

เป็ นจ�ำนวนมาก หรือหากไม่ลม้ ตายก็ไม่สามารถโตหรือออกไปผลได้ดอี ย่างสังเกต
เห็นได้ชดั ด้วยเหตุทผ่ี ลผลิตต่าง ๆ ถูกท�ำลายนีเ้ องจึงส่งผลให้ชาวบ้านโดยเฉพาะ
คนหนุ่มสาวของหมูบ่ า้ นต้องออกไปขายแรงงานทีป่ ระเทศไทย
เด็กและเยาวชน
หลายคนต้องหยุดเรียนหนังสือเพือ่ ช่วยหารายได้มาจุนเจือครอบครัว148
การชดเชยความเสียหาย
ชาวบ้านเมียวพิว ซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความผิดพลาดใน
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมของเหมืองในหลายต่อหลายครัง้ ต้องการให้บริษทั ฯ จ่าย
ค่าชดเชยส�ำหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับสุขภาพ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก พืชผลทางการ
เกษตร บ้านเรือนหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย และด้านสุขอนามัยของพวกเขา พร้อมทังต้
้ องเร่ง
ฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมและแหล่งน�้ำทีเ่ สือ่ มโทรม ซึง่ ขณะนีย้ งั ไม่ได้มกี ารแก้ไขใด ๆ149
ประเด็นช่องว่างของกฎหมายและความรับผิดชอบ
ระบบกฎหมายทีอ่ อ่ นแอและไม่เอือ้ ให้เกิดการปกป้ องสิทธิของประชาชน
ของเมียนมา
ทาง บริษทั เมียนมา พงษ์พพิ ทั ธ์ ได้เข้ามาด�ำเนินการเหมืองเฮงดาในปี
2542 โดยขณะนัน้ เมียนมายังไม่มกี ฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและการก�ำหนดให้ทำ� การ
ศึกษาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสังคมแต่อย่างใด ด้วยระบบกฎหมายทีค่ อ่ นข้าง
อ่อนแอและยังไม่พฒั นาในขณะนัน้ นับเป็นการเปิดช่องให้บริษทั สามารถท�ำการละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้งา่ ย

148 เรือ่ งเดียวกัน
149 เรือ่ งเดียวกัน
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พืน้ ทีโ่ ครงการ
เหมืองแร่ดบี กุ เฮงดา

สภาพดินและแม่น้�ำ
ใกล้เหมืองแร่ดบี ุก
เฮงดา
ติดหมูบ่ า้ นเมียวพิว

น�้ำในบ่อน�้ำเปลีย่ น
เป็ นสีแดงหลังจาก
ทีม่ กี ารด�ำเนินการ
เหมืองแร่ดบี ุก
เฮงดา
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โครงการเหมืองถ่านหินบานชอง
เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั อีสสตาร์ จ�ำกัด (The East Star Co., Ltd)
เป็ นบริษทั เอกชนไทย จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2526
ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ลกิ ไนต์ ขนาดธุรกิจเป็ นแบบขนาดกลาง มีทนุ จดทะเบียน
อยูท่ ่ี 2 ล้านบาท มีเลขทะเบียนนิตบิ คุ คล คือ 0105526040797 มีทต่ี งั ้ บริษทั อยูท่ ่ี
192/2 หมู่ 13 ต�ำบาลหนองอ้อ อ�ำเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุร ี โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่
และกรรมการคือ ครอบครัวชัชวาลย์นานนท์150 เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริม่ ท�ำธุรกิจเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินเมือ่ ปี 2550 มีประสบการณ์
ท�ำเหมืองทีจ่ งั หวัดล�ำพูน และในปี 2552 บริษทั ฯได้เริม่ เข้าไปส�ำรวจเหมืองถ่านหิน
ในประเทศพม่า จนได้รบั สัมปทานเหมืองถ่านหินหลายแห่ง จึงจัดได้วา่ เป็ นผู้
เชีย่ วชาญด้านสัมปทานเหมืองถ่านหินในพม่า โดยบริษทั ฯ ได้ลงนามข้อตกลงกับ
ทางสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ ง หรือ KNU ในการได้รบั สัมปทานเพือ่
150 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ข้อมูลทัวไป
่ บริษทั อีสท์ สตาร์ จ�ำกัด, เข้าถึงได้จาก
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details1.html?jpNo=0105526040797&jpTypeCode=5&t=
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ด�ำเนินการเหมืองบานชองไปเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 และเริม่ ด�ำเนินการ
เหมืองดังกล่าว ในปี 2555151
บริษทั ไทย แอสเสท ไมน์นิ่ง (Thai Asset Mining Co., Ltd.) จากข้อมูล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียน
จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เลขจดทะเบียน คือ 0715554000570 โดย
ประกอบธุรกิจการท�ำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุม่ สินแร่เหล็กอืน่ ๆ ซึง่ มิได้ถกู จัด
ประเภทไว้ โดยมีสถานทีต่ งั ้ อยู่ ณ 149/3 หมูท่ ่ี 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี
โดยมีทนุ จดทะเบียนอยูท่ ่ี 75,000,000 บาท152
บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ Energy Earth Public
Company Limited (“EARTH”)
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ, วันแรกเข้าซือ้ ขาย คือ วันที่
15 มกราคม 2539 โดยมีทนุ จดทะเบียนอยูเ่ ริม่ ต้นอยูท่ ่ี 70 ล้านบาท เลขทะเบียน
บริษทั คือ 0107538000240 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 4,978,089,394.00
บาท โดยบริษทั ฯ มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจ เป็ นบริษทั จัดหาถ่านหิน โดยการ
ขุดจากเหมืองถ่านหินโดยการขุดจากเหมืองสัมปทานและน� ำเข้าจากต่างประเทศ
เพือ่ จ�ำหน่ายให้แก่ลกู ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ153
รูปแบบการลงทุน
รูปแบบการลงทุนเป็ นลักษณะการให้สมั ปทานในการด�ำเนินธุรกิจโดย
ในขันต้
้ น คือ บริษทั May Flower Enterprise Co, ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั ของนายทุนใน
เมียนมาได้รบั สัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาให้สร้างถนนลูกรังจากเขตบานชอง
151 ส�ำนักข่าวอิศรา, ตามรอย บ.เหมืองแร่ไทยฯ (ตอน 3) เปิ ดหลักฐาน”ทุนไทย”รุกคืบทรัพยากรพม่า,
เข้าถึงได้จาก https://www.isranews.org/isranews-scoop/29382-mining_29382.html
152 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ข้อมูลทัวไป
่ บริษทั ไทยแอซเซทไมนิง่ จ�ำกัด, เข้าถึงได้จาก,
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details1.html?jpNo=0715554000570&jpTypeCode=5&t=
153 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ข้อมูลรายบริษทั /หลักทรัพย์, เข้าถึงได้จาก https://www.set.or.th/
set/companyprofile.do?symbol=EARTH&ssoPageId=4&language=th&country=TH
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เพือ่ ขนถ่านหินทีผ่ ลิตได้จากเหมืองบานชอง ซึง่ บริษทั ดังกล่าวก็เป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทาน
ในการด�ำเนินการท�ำเหมืองด้วยในปี 2553 - 2554154
จากนัน้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษทั อีสต์ สตาร์ จ�ำกัด ซึง่ เป็ น
บริษทั สัญชาติไทยทีจ่ ดทะเบียนท�ำธุรกิจเมียนมาได้รบั สัมปทานและได้รบั อนุญาต
จากสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ ง ภายใต้อายุสมั ปทาน 25 ปี ซึง่ จะสิน้ สุดในปี 2579 ให้
เป็ นผูด้ ำ� เนินการเหมืองถ่านหินบานชอง155 ต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ ลงนามกับบริษทั อีสต์ สตาร์ เพือ่ ร่วมด�ำเนินกิจการเหมือง
ถ่านหินบานชอง
จากรายงานประจ�ำปี 2555 ของ บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ ระบุวา่ บริษทั
อีส สตาร์เป็ นผูไ้ ด้รบั พืน้ ทีส่ มั ปทาน 504.8 เอเคอร์ หรือประมาณ 1262 ไร่ โดยใน
ส่วนของการขุดท�ำเหมืองและจ�ำหน่ายถ่านหินนัน้ มีผดู้ ำ� เนินการ คือ บริษทั เอ็น
เนอร์ย่ี เอิรธ์ ฯ และยังได้ระบุอกี ว่าบริษทั เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาแหล่งเงิน
ทุนส�ำหรับประกอบการเหมืองถ่านหินนี้ดว้ ย โดยมีการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์กนั
ดังนี้ คือ บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ จะได้สว่ นแบ่ง 70%156 ในขณะทีบ่ ริษทั อีสต์ สตาร์
จะได้สว่ นแบ่งที่ 30% ส่วนบริษทั Thai Asset Mining ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัด
ท�ำโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งและถนนเพือ่ เชือ่ มต่อกับเหมืองบานชอง ในปี
2556157

154 Inclusive Development International, ชุมชนกะเหรีย่ งในพม่ายืน่ ค�ำร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของไทย, มิถนุ ายน 2560
155 ส�ำนักข่าวอิศรา, ตามรอย บ.เหมืองแร่ไทยฯ (ตอน 3) เปิ ดหลักฐาน”ทุนไทย”รุกคืบทรัพยากรพม่า,
เข้าถึงได้จาก https://www.isranews.org/isranews-scoop/29382-mining_29382.html
156 เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ จ�ำกัด (มหาชน), รายงานประจ�ำปี 2555, เข้าถึงได้จาก http://earth.listedcompany.
com/misc/AR/20130405-EARTH-AR2012-TH.pdf
157 กลุม่ เยาวชนตากาปอว์ (Tarkapaw Youth Group), สมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development
Association) และเครือข่ายแม่น้�ำและชนพืน้ เมืองตะนาวศรี (Tenasserim River & Indigenous People
Network), We use to fear Bullets, Now we fear bulldozers: Dirty Coal mining by military cronies
& Thai Companies: Ban Chaung, Dawei District, Myanma, October 2015.
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ลักษณะโครงการ
เหมือนบานชอง เป็ นเหมืองถ่านหินแบบเปิ ด โดยทางรัฐบาลเมียนมาให้
สัมปทานพืน้ ทีท่ ำ� เหมืองราว 1,500 เอเคอร์ แก่บริษทั May Flower Enterprise Co, ltd.
เป็นบริษทั ทีต่ งขึ
ั ้ น้ ในเมียนมา ในเวลาต่อมาทางบริษทั อีสสตาร์ จ�ำกัด จากไทยได้รบั
อนุญาตจาก KNU ให้เข้ามีสว่ นร่วมในโครงการด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั บริษทั
อีสตาร์มพี น้ื ทีก่ ารท�ำเหมืองและเปิ ดหน้าดินเพือ่ ขุดเหมืองไปแล้วกว่า 64 เอเคอร์ จาก
พืน้ ทีร่ วมทังหมดราว
้
2,100 เอเคอร์ ทีบ่ ริษทั May Flower Enterprise Co, ltd ได้รบั
สัมปทานจากรัฐบาลพม่า นอกจากนีใ้ นเอกสารทีเ่ ผยแพร่โดยองค์กรพัฒนาเอกชน ชือ่
Inclusive Development International อ้างว่ามีรายงานว่าแม้บริษทั May Flower
Enterprise Co, ltd. จะเป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทานจากรัฐบาลในการด�ำเนินโครงการนี้ แต่
ก็ไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องแต่อย่างใด ดังนัน้ บริษทั อีสสตาร์ จึงเป็ นผูด้ ำ� เนินงานและ
พัฒนาโครงการนี้ โดยมีบริษทั Thai Asset Mining เป็ นผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพือ่ การขนส่งถ่านหิน โดยมีบริษทั Thai Asset Mining เป็ นผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพืน้
ฐานเพือ่ การคมนาคมขนส่งถ่านหิน และมีผสู้ นับสนุนทางการเงินในการด�ำเนินการ
ขุดแร่และการจัดส่งถ่านหินไปยังเครือข่ายของผูซ้ อ้ื ของตน คือ บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี
เอิรธ์ จ�ำกัด (มหาชน)158
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
ข้อมูลทางกายภาพโดยทัวไปของพื
่
น้ ทีท่ งในด้
ั ้ านสิง่ แวดล้อมและการปกครองนัน้ พบ
ว่าพืน้ ทีเ่ หมืองบานชองตังอยู
้ ท่ างตอนเหนือของแม่น้�ำบาน อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ ง โดยพืน้ ทีใ่ นแถบนีม้ แี ม่น้�ำส�ำคัญ คือ แม่น้�ำบาน และ
แม่น้�ำตะนาวศรี อันเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทส่ี ำ� คัญของผูค้ นในบริเวณนี้ ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง โดยแม่น้�ำบานถือเป็ นแม่น้�ำส�ำคัญทีผ่ คู้ นในบริเวณนี้
ใช้อปุ โภคและบริโภคมาเป็ นเวลายาวนาน

158 Inclusive Development International, ชุมชนกะเหรีย่ งในพม่ายืน่ ค�ำร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย, มิถุนายน 2560.
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โดยแม่น้�ำดังกล่าวหล่อเลีย้ งผูค้ นกว่า 10 หมูบ่ า้ น คือ หมูบ่ า้ นไจท์พแี ล (Kyeik Phee
Lan) หมูบ่ า้ นปองโดว์ (Phaung Daw) หมูบ่ า้ นฮินกาปี (Hin Ga Pe) หมูบ่ า้ นเปี ยตา
ซอง (Pyar Thar Chaung) หมูบ่ า้ นซินซูเอชอง (Hsin Swe Chaung) หมูบ่ า้ นเมืองมา
ทู ( Maung Ma Htoo) หมูบ่ า้ นกะตอว์นี (Ka Htaung Ni) หมูบ่ า้ นกุซองยี (Kyuan
Chaung Gyi) หมูบ่ า้ นตะบิวซอง (Tha Byu Chaung) และหมูบ่ า้ นยังทู (Kyauk Htoo)
ผูค้ นในแถบนีส้ ว่ นใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก และเลีย้ งสัตว์ โดยพืชทีท่ ำ� การเพาะ
ปลูกเป็ นหลัก คือ หมาก ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว และอืน่ ๆ159
นโยบายสนับสนุนของเมียนมา
กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ ปี 2555 (Foreign Investment Law 2012)
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตชุมชน
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลของกลุม่ เยาวชนกะเหรีย่ งตากาปอว์ (Takapaw
Youth Group) และสมาคมพัฒนาทวาย ระบุวา่ หมูบ่ า้ นทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบทางด้าน
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพรวม 22 หมูบ่ า้ น ซึง่ มีประชากรรวมกันประมาณ 16,000 คน
นอกจากนีใ้ นหนังสือร้องเรียนไปยัง กสม. เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ได้ระบุถงึ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากเหมืองบานชองต่อชุมชนดังต่อไปนี้160
มลพิ ษต่อพืน้ ที่เกษตรกรรม ในกรณีทฝ่ี นตกหนักจะท�ำให้น้�ำบริเวณ
รอบเหมืองเจิง่ นองและเต็มด้วยน�้ำสกปรก โดยทางบริษทั ฯ จะปั ม๊ น�้ำเหล่านี้ออก
มาจากบริเวณหน้าเหมือง และปล่อยลงสูท่ ท่ี ำ� กินและแหล่งน�้ำของชุมชน

159 ส�ำนักข่าวอิศรา, ตามรอย บ.เหมืองแร่ไทย รุกวิถปี ่ า-น�้ำ-ฅน บนเทือกเขา “ตะนาวศรี” (ตอน 1),
เข้าถึงได้จาก https://www.isranews.org/isranews-scoop/item/29186-mining.html
160 ค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรือ่ ง การละเมิดสิทธิจากการด�ำเนินงานของบริษทั
ไทยในโครงการเหมืองบานชอง ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา, มิถนุ ายน 2560., กลุม่ เยาวชนตากา
ปอว์ (Tarkapaw Youth Group), สมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association) และเครือข่าย
แม่น้�ำและชนพืน้ เมืองตะนาวศรี (Tenasserim River & Indigenous People Network), We use to fear
Bullets, Now we fear bulldozers: Dirty Coal mining by military cronies & Thai Companies: Ban
Chaung, Dawei District, Myanma, October 2015.
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น�้ำและตะกอนทีป่ นเปื้ อนจากเหมืองเหล่านี้จะเข้าสูเ่ รือกสวนไร่นาของชาวบ้าน ส่ง
ผลให้ตน้ หมากและพืชอืน่ ๆ ล้มตาย โดยพืชเหล่านี้ถอื เป็ นพืชทีส่ ร้างรายได้ให้กบั
ชุมชน ช่วยประทังชีวติ ให้แก่หมูบ่ า้ น
ผลกระทบต่อสุขภาพ ชาวบ้านยังไม่ทราบชัดเจนถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ แต่มคี วามกังวลอย่างมากต่อสุขภาพของพวกเขาและลูกหลาน ทีอ่ าจได้
รับจากการเผาไหม้ของถ่านหินและการปนเปื้ อนของแหล่งน�้ำ
ผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต ประชาชนส่วนใหญ่ในภูมภิ าคตะนาวศรี
ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกร ทีด่ นิ ในบริเวณเขตบานชองเป็ นมรดกสืบทอด
มาหลายชัวอายุ
่ คน ชาวบ้านท�ำเกษตรกรรมและจัดการทีด่ นิ ในลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับจารีตประเพณีดงเดิ
ั ้ ม มลพิษจากเหมืองท�ำลายพืชผล และส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อการด�ำรงชีวติ ของผูค้ นในชุมชน
การยึดที่ดิน ทางบริษทั ผูพ้ ฒั นาโครงการได้เข้ายึดทีด่ นิ เกษตรกรรมของ
ชาวบ้านในพืน้ ทีไ่ ปอย่างผิดกฎหมาย มีผรู้ อ้ งเรียนว่าทีด่ นิ ถูกยึดไปและได้รบั ค่า
ชดเชยเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และบางรายไม่ได้รบั ค่าชดเชยเลย นอกจากนีใ้ นบริเวณ
เหมืองบานชองยังเคยเป็ นพืน้ ทีส่ รู้ บระหว่างรัฐบาลเมียนมากับ KNU ในอดีต ส่ง
ผลให้มผี ลู้ ภ้ี ยั และผูพ้ ลัดถิน่ จ�ำนวนหนึง่ ยังไม่ได้เดินทางกลับไปยังภูมลิ ำ� เนาเดิม
แต่เนื่องจากมีโครงการเหมืองดังกล่าวเกิดขึน้ ท�ำให้พวกเขาไม่มโี อกาสกลับยังที่
นี่ได้อกี
ผลกระทบต่อกลุ่มชาติ พนั ธุก์ ะเหรี่ยง เนื่องจากเหมืองบานชอง อยู่
ในพืน้ ทีข่ องกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง จึงส่งผลให้ผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลต่อ
กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งเป็ นส่วนใหญ่ โดยโครงการนี้คกุ คามต่อวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม การ
ด�ำรงชีวติ และสิทธิในการก�ำหนดชะตากรรมของพวกเขา
ความกลัวว่าจะเกิ ดสงครามความขัดแย้ง การด�ำเนินกิจการเหมือง
บานชองในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ส่งผลให้มบี ุคคลภายนอกเข้ามาท�ำงาน รวมทัง้ การเข้า
มาของกลุม่ ทหารติดอาวุธซึง่ ให้ความคุม้ ครองกับบริษทั หลังจากทีพ่ วกเขาต้อง
ทนทุกข์ทรมานมาเป็ นเวลาหลายปี ต่อสงครามความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้านี้
พวกเขากลับรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยอีกครัง้
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การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ทางตัวแทนประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในพืน้ ทีก่ ว่า 153 คน จาก 8 หมูบ่ า้ น
โดยรอบเหมืองถ่านหินบานชอง เข้ายืน่ ค�ำร้องให้มกี ารตรวจสอบด�ำเนินโครงการที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีเหมืองบานชอง
ในหมายเลขค�ำร้องที่ 361/2560 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2560 โดยในขณะนีท้ างคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เชิญบริษทั ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในโครงการเหมือน
บานชอง ได้แก่ บริษทั อีสสตาร์ จ�ำกัด, บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี เอิรธ์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั Thai Asset Mining Co., Ltd. เข้าตรวจสอบและให้ขอ้ เท็จจริงแล้ว เมือ่ วันที่ 11
กันยายน 2560 แต่ยงั ไม่มกี ารตรวจสอบภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการ
จัดท�ำรายงานการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ)

ต้นไม้นบั สิบใกล้แหล่งน�้ำชุมชนซึง่ อยูต่ ดิ กับ
พืน้ ทีเ่ หมืองต่างยืนต้นตาย
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ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
ขาดความโปร่งใส ไม่ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในระหว่างที่
บริษทั อีส สตาร์ เข้าด�ำเนินการในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั สัมปทานนัน้ บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารแจ้ง
หรือระบุรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการให้กบั ผูค้ นในชุมชนทราบ ซ�ำ้ ยังมีการเข้าไป
บุกรุกพืน้ ทีโ่ ดยไม่ได้บอกกล่าว จนในภายหลังได้น�ำมาสูก่ ารต่อรองเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ จาก
ชาวบ้าน
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ยงั ไม่มกี ระบวนการรับฟั ง
จากทัง้ การมีสว่ นร่วมและการตัดสินใจของคนในชุมชนทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจาก
โครงการในทุกระดับขัน้ ตอนทัง้ การส�ำรวจ ศึกษา วางแผน ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ
ด�ำเนินโครงการ
ขาดการจัดการผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ม ี
ขันตอนการติ
้
ดตามตรวจสอบการท�ำเหมืองและกลไกการจัดการปั ญหาผลกระทบ
ทางสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมถึงกระบวนการเยียวยาแก่ชมุ ชนแต่อย่างใด
ขาดการประเมิ นผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม
ไม่มกี ารประเมิน
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสังคมในพืน้ ทีแ่ ต่อย่างใด รวมถึงในอนาคตหากเกิด
ผลกระทบต่อแม่น้�ำและสิง่ แวดล้อม เช่น อากาศ พืช และสัตว์ ซึง่ จะส่งผลต่อการ
ด�ำรงชีวติ ของคนในพืน้ ทีน่ นก็
ั ่ ถอื เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการ
เข้าถึงทรัพยากรอย่างยิง่
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ประเด็นช่องว่างของกฎหมายและความรับผิดชอบ
ความซับซ้อนในการให้สมั ปทาน
การด�ำเนินการในโครงการเหมืองถ่านหินบานชองนี้ มีความสลับซับซ้อนใน
เชิงของการให้สมั ปทานการท�ำเหมือง เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีท่ บั ซ้อนทางอ�ำนาจระหว่าง
รัฐบาลเมียนมาและสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ ง หรือ KNU ดังจะเห็นได้จากการทีร่ ฐั บาล
เมียนาให้สมั ปทานการท�ำเหมืองแร่แก่บริษทั บริษทั May Flower Enterprise Co, ltd.
แต่ทางสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ งให้สมั ปทานการท�ำเหมืองแร่กบั ทางบริษทั อีสสตาร์
จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ไทย และยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าในการด�ำเนินธุรกิจครังนี
้ ้ ทางบริษทั ฯ
ได้จดทะเบียนท�ำธุรกิจในนามบริษทั สัญชาติเมียนมาด้วยหรือไม่ นอกจากนีใ้ นแง่ของ
การด�ำเนินงาน ทางองค์กรพัฒนาเอกชน ชือ่ Inclusive Development International
อ้างว่ามีรายงานว่าแม้บริษทั May Flower Enterprise Co, ltd. จะเป็นผูไ้ ด้รบั สัมปทาน
จากรัฐบาลในการด�ำเนินโครงการนี้ แต่กไ็ ม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องแต่อย่างใด ดังนัน้ บริษทั
อีสสตาร์ จึงเป็นผูด้ ำ� เนินงานและพัฒนาโครงการนี้

ชาวบ้านกล่าวว่าเด็ก ๆ ในชุมชนได้รบั บาดแผลเหล่านี้
หลังจากทีล่ งไปเล่นน�้ำในแหล่งน�้ำใกล้เหมือง
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โครงการโรงงานปูนซี เมนต์
และโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
เมาะลัมใย รัฐมอญ
บริ ษทั ไทยที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SCG ถือหุน้ ในบริษทั Mawlamyine Cement Limited (MCL) 70%161
รูปแบบการลงทุน
SCG จดทะเบียนตัง้ บริษทั Mawlamyine Cement Company (MCL)
เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยมีบริษทั Pacific Link Cement เป็ นบริษทั สัญชาติ
เมียนมา ถือหุน้ ร่วมด้วย 30% และ MCL ได้สมั ปทานสร้างโรงงานผลิตปูนซิเมนต์
และโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองไจมียอ รัฐมอญ จากรัฐบาลเมียนมา เมือ่ ปี 2556
มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 2,000
เอเคอร์ (หรือประมาณ 5,000 ไร่)162
161ปูนซีเมนต์ไทย, รายงานการเงินประจปี 2559 หน้า 19.
162 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon State, A
Report by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.24-25, July 2016, เข้าถึงได้จาก
www.rehmonnya.org
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โดยมีระยะเวลาสัมปทานทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการการลงทุนของฝ่ ายพม่า มีระยะ
เวลานานถึง 50 ปี 163
ลักษณะโครงการ
โรงงานปูนซิเมนต์ ทีเ่ มืองไจมียอ (Kyaikmayaw Township) รัฐมอญ
มีกำ� ลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี 164 โดยจะเริม่ การผลิตได้ตงั ้ แต่ปี 2559 ประมาณ
5,000 ตันต่อวัน
ภายในโรงงานปูนซิเมนต์ มีโรงไฟฟ้ าถ่านหินขนาด 40 เมกะวัตต์ เป็ น
แหล่งผลิตกระไฟฟ้ าหลัก และมีการติดตัง้ หน่วยผลิตไฟฟ้ าจากลมร้อนเหลือทิง้
(Waste Heat Generator) 9 เมกะวัตต์
พืน้ ทีภ่ เู ขาหินปูน อันเป็ นแหล่งวัตถุดบิ คือ ภูเขาพะยาตา (Pyar Taung)
ซึง่ ประมาณว่าเป็ นแหล่งวัตถุดบิ ส�ำหรับทีม่ ปี ริมาณมากถึง 90 ล้านตัน165 เส้นทาง
ขนส่งถ่านหิน, ปูนซีเมนต์ และวัสดุกอ่ สร้าง คือ แม่น้�ำอัตถะรัน เป็ นระยะทางประมาณ
60 กิโลเมตร และเชือ่ มกับโรงงานด้วยคลองขุดใหม่ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร มีความ
กว้างประมาณ 60 เมตร
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
ชุมชนที่อยู่รอบโรงงานซึ่งรวมหมู่บ้านที่ตดิ แม่น้� ำอัตถะรันด้วยได้แก่
หมูบ่ า้ นมอนโกรหรือแมโกร (Mon Grow/Me Koro) ประมาณ 280 ครอบครัว,
หมูบ่ า้ นเกาะปอนอ (Kaw Pu Naw), หมูบ่ า้ นเกาะดูน (kaw Dun) ประมาณ 1,050
ครอบครัว (รวมหมูบ่ า้ นเกาะปอนอด้วย), หมูบ่ า้ นกะโดนชิด (Ka Don Sit) ประมาณ
400 ครอบครัว, หมูบ่ า้ นพาวตอ (Pauk Taw), หมูบ่ า้ นกวานงาย (Kwan Nyan)
ประมาณ 430 ครอบครัว, หมูบ่ า้ นนิโดน (Ni Don) ประมาณ 450 ครอบครัว, หมู่
บ้านแมคกะส�ำ (Mae Ka Sam) ชุมชนในบริเวณนี้เกือบทัง้ หมดเป็ นชนชาติมอญ
163 แม่สายนิวส์, ชาวมอญคัดค้านรอบสองไม่เอาโรงไฟฟ้ าถ่านหินผลิตปูนซีเมนต์ ในเครือ SCG, กรกฎาคม
24, 2017, เข้าถึงได้จาก http://www.maesainewsonline.com/maesai/?p=9843
164 Myanmar Business Today, SCG to Pour in $400m in Mawlamyine Cement Plant, เข้าถึงได้จาก
https://www.mmbiztoday.com/articles/scg-pour-400m-mawlamyine-cement-plant
165 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon State,
A Report by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.26, July 2016, เข้าถึงได้จาก
www.rehmonnya.org
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ชุมชนทีอ่ ยูต่ ามล�ำน�้ำอัตถะรัน คือชุมชนในเขตเมืองไจมียอ และเมืองเมาะลัมใย
ระยะทางจากบริเวณคลองขุดใหม่เพื่อเข้าโรงงานทีแ่ ม่น้� ำอัตถะรันด้านเหนือน�้ ำ
ของเมืองไจมียอ ลงมาถึงปากแม่น้�ำอัตถะรันทีไ่ หลมาบรรจบบริเวณปากแม่น้�ำ
สาละวินทีเ่ มืองเมาะลัมใย มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
วิถชี วี ติ ของชุมชนโดยรอบพืน้ ทีโ่ รงงานปูนซิเมนต์ ส่วนใหญ่ยงั คงอยูใ่ น
ภาคเกษตรกรรมและการประมง อาชีพเกษตรส่วนใหญ่ได้แก่ การท�ำนา, สวนยางพารา
และพืชอืน่ ๆ เช่น ถัวลิ
่ สง, ถัวเหลื
่ อง, งา, ฟั กทอง, กระเจีย๊ บเขียว, อ้อย และผลไม้
ในส่วนของการท�ำประมงนัน้ ชุมชนทีอ่ ยูต่ ดิ แม่น้�ำอัตถะรันประกอบอาชีพประมง มีทงั ้
รูปแบบทีเ่ ป็นอาชีพหลักและอาชีพร่วมกับการเกษตรอืน่ ๆ นอกจากนีช้ มุ ชนทีอ่ ยูร่ อบ
ภูเขาพะยาตา (Pyar Taung) ได้อาศัยจับปลาในถ�ำ้ ช่วงฤดูแล้งเพือ่ บริโภคในครอบครัว
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขาและระบบนิเวศของภูเขา, แม่น้�ำอัตถะรัน
ยังคงได้รบั อิทธิพลน�้ำขึน้ ลงจากปากแม่น้�ำสาละวิน, ป่ าชายเลนริมฝัง่ แม่น้�ำอัตถะรัน

การระเบิดภูเขาพะยาตา ในพืน้ ทีโ่ รงงาน
ปูนซีเมนต์ของบริษทั MCL
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ภูเขาพะยาตา (Pyar Taung) เป็ นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่โดยมีชมุ ชนต่าง ๆ ตังอยู
้ ่
โดยรอบ ในอดีตภูเขาแห่งนีม้ ผี ง้ึ อาศัยท�ำรังเป็ นจ�ำนวนมาก ชาวบ้านจึงตังชื
้ อ่ ว่า
“ภูเขาผึง้ ” หรือ ภูเขาพะยาตา ซึง่ ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 5
กิโลเมตร ชุมชนได้ให้ขอ้ มูลว่า ภูเขาพะยาตานี้ มีถำ้� อยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก และบางถ�ำ้ มี
น�้ำไหลตลอดทังปี
้ สายน�้ำจากถ�ำ้ ต่าง ๆ จะไหลลงล�ำห้วย เป็ นแหล่งน�้ำเพือ่ การเกษตร
ในท้องทุง่ และไหลลงสูแ่ ม่น้�ำอัตถะรัน ในหน้าฝนจะมีปลาจากแม่น้�ำอัตถะรัน ว่ายขึน้
มา เข้าตามล�ำห้วยต่าง ๆ เมือ่ ถึงฤดูแล้ง ถ�ำ้ บางแห่งจะมีปลาอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก ซึง่
ชาวบ้านสามารถไปจับปลามาเป็ นอาหารของครอบครัวได้ ถ�ำ้ บางแห่งมีคา้ คาวอาศัย
ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการเก็บมูลค้างคาวไปใช้เป็ นปุ๋ ย
ถ�ำ้ หลายแห่งยังเป็ นพืน้ ทีส่ ำ� คัญทางศาสนา มีพระพุทธรูปและส�ำนักสงฆ์
รวมทัง้ มีการสร้างเจดียบ์ นภูเขาอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก ซึง่ ชุมชนได้ให้ความเคารพและ
มีความศรัทธาอย่างแรงกล้า
ทรัพยากรธรรมชาติอน่ื ๆ ทีส่ ำ� คัญคือป่ าไม้บนภูเขาพะยาตา ซึง่ ชาวบ้านได้
ให้ขอ้ มูลว่าเป็ นแหล่งไม้ใช้สอย, อาหารจากป่ าทังที
้ เ่ ป็ นพืชผักและสมุนไพร (ชาวบ้าน
ให้ขอ้ มูลว่า มีสมุนไพรในป่ าประมาณ 53 ชนิด ซึง่ ปัจจุบนั ผูท้ ม่ี คี วามรูจ้ ะเป็ นกลุม่ ผูส้ งู
อายุเป็ นหลัก), ของป่ าบางชนิดเช่น น�้ำผึง้ และเป็ นทีอ่ ยูข่ องสัตว์ป่าจ�ำนวนหนึง่ เช่น
ลิง, ไก่ป่า, ค้างคาว, แมวป่ า และรวมถึงหินน�ำมาใช้ในการก่อสร้างด้วย
แม่น้�ำอัตถะรัน ถือเป็ นแม่น้�ำสาขาของแม่น้�ำสาละวิน มีตน้ น�้ำอยูบ่ ริเวณ
เทือกเขาด้านทิศตะวันออกของรัฐมอญทีเ่ ป็ นเขตรอยต่อกับประเทศไทย ทอดตัวใน
แนวตะวันออก-ตะวันตก และเป็ นแม่น้�ำทีม่ คี วามคดโค้งมากสายหนึง่ ไหลมาบรรจบ
แม่น้�ำสาละวินทีบ่ ริเวณปากแม่น้�ำสาละวิน เมืองเมาะลัมใย รัฐมอญ โดยมีระยะทาง
จากปากแม่น้ำ� อัตถะรันมาถึงโรงงานปูนซิเมนต์ประมาณ 60 กิโลเมตร แม่น้ำ� อัตถะรัน
ยังคงได้รบั อิทธิพลของน�้ำทะเลขึน้ ลงและมีน้ำ� กร่อย ลึกเข้ามามากกว่า 60 กิโลเมตร
เช่นกัน ซึง่ สังเกตได้จากมีพนั ธุพ์ ชื ป่ าชายเลนขึน้ อยูม่ าก ในบริเวณริมฝัง่ แม่น้�ำในเขต
หมูบ่ า้ นมอนโกร, หมูบ่ า้ นกวานงาย และหมูบ่ า้ นนิโดน ได้แก่ ล�ำแพนทะเล (Sonneratia griffithii), ล�ำพูทะเล (Sonneratia alba)
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สภาพป่ าชายเลนริมฝัง่ แม่น้�ำอัตถะรัน มีสว่ นส�ำคัญในการป้ องกันการพัง
ทลายของตลิง่ และเป็ นทีว่ างไข่ของปลาทีอ่ พยพเข้ามาหลายชนิด
ชาวบ้านทีป่ ระกอบอาชีพประมงเป็ นหลัก ได้ระบุวา่ มีปลาอย่างน้อย
53 ชนิดในแม่น้�ำอัตถะรัน เช่น Giant Seabass (Lates calcarifer), Paradise
Threadfin (Polynemus paradiseus), Giant freshwater prawn (Machrobrachium rosenbergil) มีพชื และผลไม้ทก่ี นิ ได้ทข่ี น้ึ ตามริมฝั ง่ แม่น้�ำหลายชนิด และเป็ น
อาหารของปลาด้วยเช่นกัน และมีเครือ่ งมือประมงเช่น อวนลอย, ตาข่าย, ไซ,
เบ็ดราว, แห, เบ็ดคัน
ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพืชทีข่ น้ึ ในป่ าชายเลน ริมแม่น้�ำอัตถะรัน บาง
ชนิดหนึ่ง น�ำมาใช้ทำ� เสือ่ รองนัง่ ซึง่ เป็ นกิจการทีส่ ร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และ
พืชริมน�้ำบางชนิด มีลกั ษณะคล้ายไม้ไผ่ น�ำมาใช้ในการสร้างบ้านได้
นโยบายของประเทศเมียนมา
กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมา ปี 2555 (Foreign Investment
Law 2012)
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตชุมชน
เกิดการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ และแหล่งน�้ำของ 8 หมูบ่ า้ นในพืน้ ที่
สัมปทานโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ซึง่ รวมถึงภูเขา ป่ าไม้ ทีน่ า และ
แม่น้�ำอัตถะรัน
ในพืน้ ทีข่ อง 8 หมูบ่ า้ น รัฐบาลเมียนมาได้ให้สมั ปทานภูเขาหินปูนและ
โรงงานปูนซีเมนต์มากถึง 3 บริษทั ได้แก่ บริษทั Mawlamyine Cement Limited
(MCL), บริษทั JUNE Company, บริษทั Zaykabar โดยบริษทั MCL และบริษทั
JUNE ได้สมั ปทานภูเขาหินปูนพะยาตาร่วมกัน ซึง่ ตัง้ อยูฝ่ ัง่ ขวาของแม่น้�ำอัตถะรัน
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ขณะทีบ่ ริษทั Zaykabar ได้สมั ปทานภูเขาหินปูน Sa Bae Gu ซึง่ ตัง้ อยู่
ฝัง่ ซ้ายของแม่น้�ำอัตถะรัน โดยเฉพาะบริษทั Mawlamyine Cement Limited
(MCL), บริษทั JUNE Company ได้ซอ้ื ทีด่ นิ จากชุมชนไปเป็ นจ�ำนวน 3,000 และ
700 เอเคอร์ตามล�ำดับ166 ซึง่ หมายถึงพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ทีส่ ร้างความยังยื
่ นทาง
อาหารและรายได้ของชุมชนหายไปจากชุมชนรวม 3,700 เอเคอร์ (9,250 ไร่) ชาว
บ้านจากหมูบ่ า้ นแมคโก เล่าว่า ชาวบ้านจ�ำนวนมากหลังจากต้องขายทีด่ นิ ไปแล้ว
จ�ำเป็ นต้องส่งลูกไปท�ำงานในต่างประเทศมากขึน้ ทัง้ ไทย, มาเลเซียและสิงคโปร์
ผลกระทบต่อภูเขาพะยาตา ในระยะยาว ภูเขาพะยาตาจะไม่คงเหลือ
สภาพเป็ นภูเขาหินปูนทีอ่ ุดมสมบูรณ์อกี ต่อไป อย่างไรก็ตามตัง้ แต่ชว่ งเวลาของ
การเริม่ ก่อสร้างโรงงานและการระเบิดหินปูนบนภูเขานัน้ ผลกระทบบางอย่างได้
เกิดขึน้ แล้ว167 เช่น
ชาวบ้านจากหมูบ่ า้ นกะโดนชิด ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าไปเก็บดอกไม้
(Sagawar Flower) ในเขตภูเขาอีกต่อไป ดอกไม้ชนิดนี้มคี วามส�ำคัญมากส�ำหรับ
คนมอญในการบูชาพระ และใช้ในงานพิธตี ่าง ๆ
ชาวบ้านทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ภูเขา กังวลว่าในระยะยาว หากไม่มภี เู ขาเป็ นพืน้ ที่
ธรรมชาติทช่ี ว่ ยลดความรุนแรงของลมพายุแล้ว ความเสียหายต่อบ้านเรือนจะเกิด
มากขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
สภาพธรรมชาติของภูเขาหินปูนทีม่ ถี ำ้� เป็ นจ�ำนวนมาก และมีสายน�้ำเชือ่ ม
ต่อกับแหล่งน�้ำภายนอก เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาเฉพาะถิน่ จ�ำนวนมากนัน้ นาย ชาย
(Nai Shine) จากหมูบ่ า้ นเกาะดูน อธิบายว่า ปกติในฤดูรอ้ นชาวบ้านจะสามารถจับ
ปลาได้ในถ�ำ้ Ton Pa lout’s แต่ปัจจุบนั นีไ้ ม่สามารถจับได้อกี แล้ว ปลาหายไป ซึง่
ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเป็ นสาเหต เช่น การท�ำเหมือง, แรงสันสะเทื
่
อน หรือน�้ำเสีย
แต่สงิ่ นีเ้ ป็ นผลกระทบทีเ่ ห็นได้ หลังจากการเข้ามาของ MCL
166 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in

Mon State, A Report by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.24-25,
July 2016, เข้าถึงได้จาก www.rehmonnya.org
167 เรือ่ งเดียวกัน. หน้า.66-67
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ป้ ายห้ามจับสัตว์น้�ำ ในบริเวณล�ำคลองใกล้แหล่งระเบิดภูเขาวัตถุดบิ มี
ป้ ายห้ามจับสัตว์น้�ำขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่ ป้ ายเป็ นภาษาพม่ามีนยั ยะว่า ห้ามจับสัตว์
น�้ำบริเวณนัน้ และมีรปู มือสองมือทีถ่ กู คล้องด้วยกุญแจมือ
นอกจากนีก้ ารระเบิดภูเขา จะส่งเสียงระเบิดดังกังวานไปทัวบริ
่ เวณ และฝุ่ น
จากการระเบิดจะฟุ้งกระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ ทังนี
้ ข้ น้ึ กับทิศทางลม
และสภาพอากาศในช่วงเวลาทีม่ กี ารระเบิดด้วย ชาวบ้านหลายหมูบ่ า้ น กังวลถึง
น�้ำเสียจากการท�ำเหมืองจะไหลปนเปื้ อนไปยังแหล่งน�้ำใต้ภเู ขาหินปูน ซึง่ จะท�ำลาย
สัตว์น้�ำและทัง้ ยังปนเปื้ อนในแหล่งน�้ำกินและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมรอบ ๆ ด้วยเช่นกัน
ผลกระทบต่อแม่น�้ำอัตถะรัน168 ผลกระทบทีส่ ำ� คัญเกิดจาก การเดินเรือขนาด
ใหญ่เพือ่ ขนส่งถ่านหิน วัสดุกอ่ สร้าง และปูนซีเมนต์ ช่วงระหว่างปากแม่น้�ำอัตถะรัน
กับโรงงานปูนซีเมนต์เป็ นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร เรือขนส่งถ่านหินจะวิง่
ประมาณ 5-6 ล�ำต่อวัน ซึง่ จะสร้างคลืน่ ขนาดใหญ่ในแม่น้�ำ สร้างความเสียหายต่อเรือ
ประมง, เครือ่ งมือจับปลา, การพังทลายของตลิง่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบป่ าชายเลน
ริมแม่น้�ำ และอาจส่งผลให้ปริมาณปลาลดลง
มีตวั อย่างของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้เรือ 12 ล�ำต้องจมลงจากคลืน่ ของ
เรือขนส่งถ่านหิน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 5 ล้านจ๊าต
นาย อู ออง ทิน อู (U Aung Tin Oo) ประธานกลุม่ ประชาวประมงทีเ่ มือง
ไจมียอ ระบุในรายงานว่า ผูแ้ ทน MCL ให้คำ� มันว่
่ า การเดินเรือในแม่น้�ำ จะให้สญั ญาณ
เตือนล่วงหน้า และวิง่ ด้วยความเร็วต�่ำ และรวมถึงจะชดเชยความเสียทีเ่ กิดขึน้ ต่อชาว
ประมง อย่างไรก็ตามค�ำมันสั
่ ญญานีย้ งั ไม่ปรากฏจริงในทางปฏิบตั ิ

168 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in

Mon State, A Report by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.73-76,
July 2016, เข้าถึงได้จาก www.rehmonnya.org
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นาย อู ออง ทิน อู (U Aung Tin Oo) ได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ปั จจุบนั
การประมงของชาวบ้านทีเ่ มืองไจมียอได้รบั ผลกระทบมาก เพราะไม่สามารถใช้
เครือ่ งมือประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม เนื่องจากต้องคอยระวังการ
เดินเรือขนส่งถ่านหิน ตัวอย่างเช่น การใช้อวนลอยในแม่น้�ำอัตถะรัน ชาวประมง
แต่ละคนสามารถลงอวนลอยได้จำ� นวน 15 ครัง้ ต่อวัน แต่ในปั จจุบนั ลงอวนลอย
ได้ไม่เกิน 3-5 ครัง้ ต่อวันเท่านัน้ และรายได้จากการประมงลดลงมาก จากทีเ่ คย
ได้ 100,000 ถึง 150,000 จ๊าตต่อวัน ลดลงเหลือไม่เกิน 35,000 จ๊าตต่อวันเท่านัน้

ภาพทีต่ งั ้ โรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
นอกจากนี้ยงั ได้ตงั ้ ข้อสังเกตถึงคลองขุดใหม่ขนาดใหญ่ของ MCL ว่า
จะใช้เป็ นคลองส�ำหรับระบายน�้ำเสียจากโรงงานลงมาด้วยหรือไม่ หากมีน้�ำเสีย
ลงมาด้วย น�้ำเสียเหล่านี้จะไหลลงมาปนเปื้ อนยังแม่น้�ำอัตถะรันอย่างรวดเร็วใน
ช่วงน�้ำลง และในช่วงน�้ำขึน้ ก็จะท�ำให้น้�ำเสียเหล่านี้แพร่กระจายไปยังตอนต้นน�้ำ
ได้มากขึน้ ด้วยเช่นกัน ขณะทีช่ มุ ชนยังใช้น้�ำโดยตรงจากแม่น้�ำอัตถะรัน
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ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
กระบวนการตัดสิ นใจการให้สมั ปทาน
กระบวนการตัดสินใจให้
สัมปทานโรงงานปูนซิเมนต์ เป็ นไปตามกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของ
เมียนมา โดยคณะกรรมการการลงทุน (Myanmar Investment Commission: MIC)
เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตในปี 2556 กระบวนการดังกล่าวนี้ ชุมชนในท้องถิน่ ไม่มสี ว่ น
ร่วมใด ๆ ในกระบวนการตัดสินใจ
ปี 2556 MCL ได้จา้ งบริษทั Resource and Environment Myanmar
จัดท�ำรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม (EIA/SIA) อย่างไรก็ตาม
รายงาน EIA/SIA ไม่ได้เปิ ดเผยอย่างเต็มฉบับต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้ า หรือต่อ
สาธารณะทัวไป
่ จากรายงาน Examining Foreign Direct Investment in Mon
State ชีว้ า่ กระบวนการ EIA/SIA ทีป่ ระสบความส�ำเร็จนัน้ จ�ำเป็ นต้องมีการจัดท�ำ
ขึน้ ก่อนกระบวนการพิจารณาอนุมตั โิ ครงการ ชุมชนและสาธารณะต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และผลของรายงานได้ และมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจัด
ท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ในภาษาท้องถิน่ ซึง่ เป็ นประเด็นทีบ่ ริษทั ต้องให้ความเคารพ
ของชุมชนท้องถิน่ 169
การซื้อที่ดินจากชุมชนของ MCL มีกระบวนการทีเ่ ข้าข่ายการบังคับ
ซือ้ ดังเช่นจากรายงาน Examining Foreign Direct Investment in Mon State170
ได้ระบุวา่
การซือ้ ทีด่ นิ ในเขตหมูบ่ า้ นกวานงาย นายอังมอน (Nai Aung Mon)
อธิบายว่า ตัวแทนจากบริษทั Pacific Link Cement ได้ให้ขอ้ มูลว่าหากชาวบ้าน
ไม่ยอมรับราคาทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั เสนอตัง้ แต่เริม่ ต้น ก็มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั การ
ชดเชยใด ๆ เลยในอนาคต

169 Human Rights Foundation for Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon State, A Report
by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.77-78, July 2016, www.rehmonnya.org
170 เรือ่ งเดียวกัน. หน้า.38-39.
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ชาวบ้านคนหนึ่งจากหมูบ่ า้ นเกาะปอนอ อธิบายว่า ในปี 2556 นาย อู ซอ
วิน อู (U Zaw Lwin Oo) จากบริษทั Pacific Link Cement ได้ให้ขอ้ มูลทีท่ ำ� ให้ชาว
บ้านเข้าใจผิดว่า โครงการสร้างโรงงานปูนซิเมนต์ เป็ น “โครงการของรัฐ” หากชาว
บ้านไม่ยอมขายทีด่ นิ ก็อาจจะไม่ได้รบั ชดเชยใด ๆ อีกเลย ถึงแม้วา่ ราคาขายทีด่ นิ
จะต�่ำมาก ซึง่ สาเหตุหนึ่งเป็ นเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยงั ไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งสิทธิ
ในทีด่ นิ ของตนเอง ท�ำให้ผลประโยชน์ในกระบวนการซือ้ ทีด่ นิ ตกไปอยูก่ บั เจ้า
หน้าทีท่ ด่ี นิ บางส่วน, ผูน้ �ำชุมชนทีเ่ ป็ นทางการ และตัวแทนบริษทั เท่านัน้
นาย อู แตง งาย (U Taung Nyein) ชาวบ้านจากหมูบ่ า้ นเกาะดูน ซึง่
สูญเสียทีด่ นิ ไป 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) อธิบายวิธกี ารตัง้ ราคาซือ้ ทีด่ นิ ไว้วา่ บริษทั
ได้แบ่งประเภทของทีด่ นิ ไว้ 3 ประเภท ซึง่ มีราคาตัง้ แต่ 50,000 ถึง 500,000 จ๊าต
ต่อเอเคอร์ และในกรณีทท่ี ด่ี นิ แปลงใดก็ตามถูกตีความว่าเป็ นพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า หรือมี
ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะถูกตีราคาซือ้ ทีด่ นิ มากทีส่ ดุ ไม่เกิน 50,000 จ๊าตต่อ
เอเคอร์ หรือในบางกรณี บริษทั จะจ่ายตามพืน้ ทีท่ ป่ี รากฏในใบเสร็จการเสียภาษี
ทีด่ นิ เท่านัน้ ถึงแม้วา่ ทีด่ นิ ของชาวบ้านจะมีมากกว่าในใบเสร็จก็ตาม จากบริษทั
Pacific Link Cement
การปกปิ ดข้อมูลโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น การออกมาประท้วงของชุมชนรอบ
โรงงานปูนเมนต์ โดยเฉพาะในเรือ่ งที่ MCL ไม่เคยแจ้งว่าจะมีโรงไฟฟ้ าถ่านหินใน
โรงงานปูนซิเมนต์ดว้ ย ได้เป็ นเรือ่ งใหญ่ทม่ี ลี กั ษณะปกปิ ดข้อมูล จากข่าวของส�ำนัก
ข่าวชายขอบ171 (2 กุมภาพันธ์ 2559) ระบุถงึ การประท้วงบริษทั MCL ในเรือ่ งนีว้ า่
“บริษทั ไม่บอกชาวบ้านเลยว่าจะสร้าง รูอ้ กี ทีกส็ ร้างแล้ว ขนาดคนงานในโรงงาน
ยังไม่รเู้ ลยว่ามีโรงไฟฟ้ าด้วย หากบริษทั ต้องการยืนยันว่าโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะไม่
สร้าง อันตรายต่อสุขภาพชาวบ้าน ก็ตอ้ งมีหลักฐาน ขณะนี้กลุม่ อนุรกั ษ์ได้จดั
ประชุมกับชาวบ้านรอบๆ โรงไฟฟ้ าและมีชาวบ้านมาร่วมนับร้อยคน”
พระนาย เกตธรา กล่าว
171 ส�ำนักข่าวชายขอบ, พระสงฆ์ – สส.- ชาวบ้านมอญในพม่าร่วมต้านโรงไฟฟ้ าถ่านหินในเครือปูน
ใหญ่ หวันผลกระทบสิ
่
ง่ แวดล้อม MLC บริษทั ลูก SCG แจงมาตรฐานสูงลิว่ ระบุทำ� อีเอไอเป็ นเจ้าแรก
ในเมืองหม่อง, เข้าถึงได้จาก http://transbordernews.in.th/home/?p=11553
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ขณะทีน่ ายอองนายอู สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรชาวมอญคนเดียวของสภาเมียนมา
กล่าวว่า
“บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย เพียงแต่แจ้งหน่วยงานว่าต้องการสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ แต่
ไม่ได้ระบุวา่ จะมีโรงไฟฟ้ าด้วย แม้กระทังในสภาก็
่
ยงั ไม่ได้รบั การแจ้งแต่อย่างใด“
นอกจากนี้ MCL ได้เปิ ดใช้โรงงานเชิงพาณิชย์มาตัง้ แต่เดือนเมษายน
2560 แต่ MCL ยังไม่ได้รบั ใบอนุญาตให้เดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ าถ่านหินได้ (ถึง
แม้จะใช้ภายในโรงงงานปูนซิเมนต์เท่านัน้ ก็ตาม) จนกระทังถึ
่ งวันที่ 14 สิงหาคม
2560 ซึง่ นันหมายความว่
่
า MCL เดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ าถ่านหินไม่เป็ นไปตาม
กฎหมายไฟฟ้ าของเมียนมา ถึงแม้วา่ MCL จะได้รบั การอนุมตั ใิ นการผลิตไฟฟ้ า
จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2560 ก็ตาม172
การประท้วงของชุมชนโดยรอบโรงงานปูนซีเมนต์เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ในเดือนเมษายน 2559 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ าจัดการประท้วงและส่งรายชือ่ ผู้
คัดค้าน จ�ำนวน 3,780 คน ไปยังประธานาธิบดีเมียนมา เพือ่ ขอให้ยตุ โิ รงงานปูน
ซิเมนต์ของ MCL
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ชุมชนจาก 7 หมูบ่ า้ นประมาณ 7,000 คน
รวมตัวกันใกล้ ๆ กับโรงงานปูนซีเมนต์ของ MCL ประท้วงโรงไฟฟ้ าถ่านหิน173
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ชาวมอญจากเมืองไจ๊มะรอ และเมืองเมาะละใย รัฐ
มอญ กว่า 2,000 คน ได้รวมตัวคัดค้านโรงไฟฟ้ าถ่านหินในโรงงานปูนซีเมนต์
ของบริษทั MCL (Mawlamyine Cement Limited)174

172 Global Cement, Mawlamyine plant may not have proper power plant permission, 18 August
2011, เข้าถึงได้จาก http://www.globalcement.com/news/item/6452-mawlamyine-plant-may-nothave-proper-power-plant-permission
173 เรือ่ งเดียวกัน
174 แม่สายนิวส์, ชาวมอญคัดค้านรอบสองไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินผลิตปูนซีเมนต์ ในเครือ SCG, 24 กรกฎาคม,
2017, เข้าถึงได้จาก http://www.maesainewsonline.com/maesai/?p=9843
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บางส่วนของโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ของบริษทั MCL
ประเด็นช่องว่างทางกฎหมายและความรับผิดชอบ
ช่องว่างของ พรบ.ตลท.
ไม่มกี ลไกเชิงการหาข้อมูลในลักษณะการสืบสวน โดยไม่ตอ้ งรอให้มกี าร
ร้องเรียน เพราะในหลายกรณีเป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศเป็ นการยากทีผ่ ไู้ ด้รบั
ผลกระทบในต่างประเทศ จะสามารถเข้าถึงกลไกรับเรือ่ งร้องเรียนปกติได้โดยง่าย
การให้ค วามหมายที่ค บั แคบในการแจ้ง ข่า วสารสนเทศของบริษัท
จดทะเบียน ทีย่ ดึ เพียงข่าวสารทีแ่ จ้งโดยบริษทั จดทะเบียนเท่านัน้ โดยไม่มกี ลไก
อืน่ ตรวจสอบเพิม่ เติม ให้บริษทั จดทะเบียนต้องรายงานข่าวสารสนเทศ เช่น การ
ประท้วงบริษทั MCL ซึง่ SCG ถือหุน้ ใหญ่ 70% ปรากฏในสือ่ ภาษาอังกฤษของ
เมียนมา และสือ่ ภาษาไทยจ�ำนวนหนึ่ง แต่ ตลท. ไม่มกี ลไกตรวจสอบการด�ำเนิน
การของ SCG ให้มกี ารชีแ้ จงต่อผูล้ งทุนและสาธารณะ
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บทบาทของบริษทั ร่วมทุนสัญชาติเมียนมา ในการด�ำเนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ
จ�ำนวน 3,000 เอเคอร์ ซึง่ มีขอ้ มูลทีร่ ะบุวา่ อาจจะเข้าข่ายการบังคับซือ้ นัน้ SCG จะ
มีความรับผิดชอบกับบริษทั ร่วมทุนในส่วนนี้อย่างไร
ประเด็นการสร้างวาทกรรมในการเรียกโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น
(1) ในข่าวหนังสือพิมพ์ Myanmar Times วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้
จัดการ MCL คุณ Wijit Terasarun เรียกโรงไฟฟ้ าว่าเป็ น “หน่วยผลิตไฟฟ้ าขนาด
เล็กใช้เอง” “a small self-use electricity utility” (และมีการให้ขา่ วว่าจะพาพระ
สงฆ์จำ� นวน 14 รูปไปดูโรงปูนทีล่ ำ� ปาง)175
(2) ในข่าวลง หนังสือพิมพ์ Myanmar Times วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
คุณ Surachai ให้สมั ภาษณ์วา่ โรงไฟฟ้ าใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean
Coal Technology)176
(3) ในโพสต์ของเพจเฟสบุ๊คนามว่า “รามัญคดี Mon Studies” กล่าวว่า
คุณชัยธัศ ตงสาลี Senior Associate Director, Enterprise Brand Management
Office SCG ได้สง่ ข้อความมาชีแ้ จงกับทางเพจว่า จริงๆ แล้วโรงไฟฟ้ าทีว่ า่ นัน้
เป็ นเพียง “หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้ า” ไม่ได้เป็ นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าถ่านหิน
ตามทีเ่ ข้าใจ และทีต่ อ้ งมีกเ็ พราะโรงงานต้องการพลังงานไฟฟ้ าทีม่ คี วามเสถียร

175 Myanmar Times, Thai cement giant tackles Mon coal fears CHAN MYA HTWE 08 FEB
2016, เข้าถึงได้จาก https://www.mmtimes.com/business/18858-thai-cement-giant-tackles-moncoal-fears.html
176 Myanmar Times, SCG to use clean coal tech for Mon State plant YE MON 09 MAY 2017,
เข้าถึงได้จาก https://www.mmtimes.com/national-news/25897-scg-to-use-clean-coal-tech-formon-state-plant.html
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และมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม ดังนี้177
“ในการยืนขอจั
่ ดตัง้ โรงงานปูนซีเมนต์แห่งนี้นนั ้ ได้รวมหน่วยผลิตไฟฟ้ า
(Self-captive power system) ทีไม่
่ ใช่โรงไฟฟ้ าอย่างทีเข้
่ าใจ แต่เป็น
หน่วยการผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหินทีผ่ ลิตไฟฟ้ าป้ อนเครือ่ งจักรในโรงงาน
ร่วมกับการผลิตไฟฟ้ าจากลมร้อนเหลือทิ้งและ biomass เนือ่ งจาก
โรงงานต้องการไฟฟ้ าทีมี่ เสถียรภาพในกระบวนการผลิต แต่จากสภาพ
ปั จจุบนั ยังไม่สามารถหาแหล่งไฟฟ้ าดังกล่าวได้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องมี
หน่วยผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กเพือใช้
่ ในโรงงาน ในอนาคตหากสามารถหา
แหล่งไฟฟ้ าทีม่ เี สถียรภาพและมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม ทางโรงงานก็ยนิ ดี
พิจารณา นอกจากนี้เรายังใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหินสะอาด
ตัง้ แต่การคัดเลือก ขนส่ง กองเก็บ จนถึงการใช้งาน ทีมั่ นใจได้
่
วา่ ไม่สร้าง
ผลกระทบให้ชมุ ชนและสิง่ แวดล้อมอย่างแน่นอน”

ภาพดาวเทียมเปรียบเทียบพืน้ ทีโ่ รงงานปูนซีเมนต์
ระหว่างปี 2555 และปี 2559

177 รามัญคดี Mon Studies, เข้าถึงได้จาก http://www.facebook.com/RamannMon/posts/1544044422337071
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กรณี ศึกษา
โครงการลงทุน
โดยตรงของไทย
ในกัมพูชา
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โครงการสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ปลูกอ้อยและท�ำโรงงานน�้ำตาล
จังหวัดเกาะกง
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
ก่อตังปี
้ 2519 เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจโรงงานน�้ำตาลและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับน�้ำตาล
ปี 2548 ออกหุน้ ระดมทุนขายให้ประชาชนทัวไป
่ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ใช้ชอ่ื KSL โดยหันมาผลิตพลังงานทดแทน เช่นพลังงานไฟฟ้าชีว
มวล และขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ คือ ลาว และกัมพูชา
โดยตัง้ บริษทั ใหม่จำ� นวน 2 บริษทั เพือ่ เพาะปลูกอ้อยและผลิตน�้ำตาล
ทรายในจังหวัดเกาะกงราชอาณาจักรกัมพูชาได้แก่
1. Koh Kong Plantation Company Limited (KPT) (ถือหุน้ ผ่าน Wynn
in Trading Co., Ltd)178 : ด�ำเนินธุรกิจเพาะปลูกอ้อย
2. Koh Kong Sugar Industry Company Limited (KSI) : ด�ำเนินธุรกิจ
เพาะปลูกอ้อยและก่อตัง้ โรงงานน�้ำตาลก�ำลังการผลิต 6,000 ตันต่อวัน

178 เอกสารรายงานประจ�ำปี

2559 http://www.kslgroup.com/files/pdf/ar/ar2016-th.pdf
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บริษทั KSI และ KPT ได้รบั สัมปทานทีด่ นิ จากรัฐบาลกัมพูชา ในพืน้ ที่ 3
หมูบ่ า้ น ได้แก่หมูบ่ า้ นChhouk, Chikhor, Trapheng Kandal ในอ�ำเภอสเรอัมเบล
เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2549 อายุสมั ปทาน 90 ปี
โดยบริษทั น�้ำตาลขอนแก่นฯถือหุน้ ในแต่ละบริษทั ร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนรวมกับผูร้ ว่ มทุนชาวไต้หวัน (Ve Vong Corporation) ถือหุน้ ร้อยละ30และ
ผูร้ ว่ มทุนชาวกัมพูชาคือนายลียงพัดสมาชิกวุฒสิ ภาจากพรรคประชาชนกัมพูชาซึง่
เป็ นนักการเมืองคนสนิทของนายกรัฐมนตรีฮนุ เซนถือหุน้ ร้อยละ 20179
แต่ภายหลังบริษทั น�้ำตาลขอนแก่นฯ ได้เพิม่ ทุนเป็ นร้อยละ 80 ของทัง้ 2
180
บริษทั โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาทน�้ำตาลทีผ่ ลิตได้จะเป็ นโควตา
พิเศษ EBA (Every Things but Arms) ทีส่ ามารถส่งออกไปจ�ำหน่ายใน EU ทีร่ ะดับ
ราคาสูงได้ ซึง่ บริษทั KSI ได้สมั ปทานมาจ�ำนวน 9,567.2 เฮกแตร์181 และ KPT ได้
สัมปทานทีด่ นิ มาจ�ำนวน 9,174.5 เฮกแตร์ รวมของทังสองบริ
้
ษทั แล้วได้รบั สัมปทาน
ทีด่ นิ ทังหมดประมาณ
้
19,100 เฮกแตร์
ตามกฎหมายทีด่ นิ กัมพูชา (Land Law of Cambodia 2001, มาตรา 59)
ระบุวา่ การให้สมั ปทานทีด่ นิ แก่เอกชนนัน้ จะให้ได้ไม่เกิน 10,000 เฮกแตร์ ต่อราย
ตามรายงานเอกสารประจ�ำปี 2559 ผลประกอบการตลอดมาจนถึงปี 2559
ประสบภาวะขาดทุน
ประวัติความเป็ นมาของโครงการโดยสรุป
20 มีนาคม 2549 ครม. มีมติเห็นชอบให้พน้ื ทีส่ มั ปทานแก่ Duty Free
Shop และ Koh Kong International Resort Club รายละ 10,000 เฮกแตร์
19 พฤษภาคม 2549 มีการส่งฝ่ ายรักษาความปลอดภัยเข้าถางพืน้ ที่
29 พฤษภาคม 2549 บริษทั เกาะกงการเกษตร จ�ำกัด (KPT) และบริษทั
น�้ำตาลเกาะกง จ�ำกัด (KSI) ด�ำเนินการจดทะเบียนบริษทั

179 รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 115/2558
180 ข้อมูลบริษทั http://www.kohkongsugar.com/en/about-us
181 1 เฮกแตร์ = 6.26 ไร่
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20 มิถนุ า 2549 Duty Free Shop และ Koh Kong International Resort
Club ท�ำหนังสือแจ้งรัฐบาลขอเปลีย่ นชือ่ ผูร้ บั สัมปทาน
18 กรกฎาคม 2549 ครม.เห็นชอบการโอนพืน้ ทีส่ มั ปทาน จาก Duty Free
Shop เป็ น KPT และ Koh Kong International Resort Club เป็ น KSI
18 กรกฎาคม 2549 ครม.เห็นชอบการโอนพืน้ ทีส่ มั ปทาน จาก Duty Free
Shop เป็ น KPT และ Koh Kong International Resort Club เป็ น KSI
2 สิงหาคม 2549 เซ็น MOU ระหว่างกระทรวงการเกษตร ป่ าไม้ และ
ประมง ของกัมพูชา กับ KPT และ KSI182
ลักษณะของโครงการ
บริษทั เกาะกงการเกษตร (KPT) เป็ นผูด้ ำ� เนินธุรกิจเพาะปลูกอ้อย และ
บริษทั น�้ำตาลเกาะกง (KSI) เป็ นผูด้ ำ� เนินธุรกิจเพาะปลูกอ้อยและตัง้ โรงงานน�้ำตาล
ขนาด 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอสเรอัมเบล ปี 2551
บริษทั ฯ ได้เริม่ เก็บเกีย่ วอ้อยและผลิตน�้ำตาลเป็ นครัง้ แรกในปี 2551
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีพนักงานประมาณ 800 คนในช่วงฤดูหบี ซึง่ เป็ นชาวกัมพูชา
ร้อยละ 92 ชาวไทยและชาติอน่ื ๆ อีกร้อยละ8183
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
แต่เดิมพืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ งั ้ โครงการเป็ นพืน้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์เหมาะแก่การท�ำ
เกษตรกรรมและยังเป็ นพืน้ ทีท่ ถ่ี กู จัดสรรให้เป็ นพืน้ ทีต่ ามนโยบายการใช้ทด่ี นิ อย่างมี
ส่วนร่วม (Participatory Land Use Planning – PLUP) มีผคู้ นอาศัยอยูเ่ พือ่ ท�ำการ
เกษตรและเลีย้ งสัตว์ โดยทังหมดอาศั
้
ยอยูอ่ ย่างสงบในทีด่ นิ ของตนอย่างเปิ ดเผย
เป็ นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สาธารณะ เป็ นเวลา 5 ปี
182 การชีแ้ จงด้วยวาจาของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่นต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง 20 กรกฎาคม 2553. จากเอกสารรายงานการตรวจสอบ ที่ 115/2558 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ. http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_kohkong.pdf
183 การชีแ้ จงด้วยวาจาของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่นต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง 20 กรกฎาคม 2553. จากเอกสารรายงานการตรวจสอบ ที่ 115/2558 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ. http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_kohkong.pdf
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จึงตรงตามข้อก�ำหนดผูม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการขอรับเอกสารทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ และมูลค่า
ตลาดส�ำหรับทีด่ นิ กรณีมกี ารเวนคืน184โดยจากการศึกษาของคณะท�ำงานในการ
ชีแ้ จงข้อมูลต่อคณะกรรมการสิทธิ-มนุษยชนแห่งชาติ พบว่าเมือ่ สืบสาวไปชาวบ้าน
ก็ได้เข้ามาบุกเบิกในพืน้ ทีน่ ม้ี ากว่า 70 ปี แล้ว และโดยส่วนใหญ่ระบุวา่ บุกเบิกทีด่ นิ มา
ก่อนปี 2543 ก่อนทีก่ ฎหมายเรือ่ งสิทธิการใช้ทด่ี นิ ของชาวบ้านจะบังคับใช้ โดย
ท�ำการปลูกพืช เช่น สับปะรด มะม่วง ทุเรียน และทีด่ นิ นัน้ จะสืบทอดกันสูล่ กู
หลาน185
นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังมีป่าไม้ทอ่ี ุดมสมบูรณ์ เป็ นป่ าชุมชนทีช่ าว
บ้านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้สอยภายในครัวเรือน ทัง้ สมุนไพร
ต่างๆ หรือหวายและไม้เพือ่ มาสานท�ำภาชนะและเผาท�ำฟื น ป่ าบริเวณนี้ยงั เป็ น
ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ของชาวบ้านอีกด้วย
นโยบายสนับสนุนของไทย
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ186
มาตรการให้บริการข้อมูล ให้สนิ เชือ่ ระยะยาว ให้สนิ เชือ่ ธุรกิจก่อสร้าง และ
การรับประกันความเสีย่ ง ของธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
มาตรการยกเว้นการเก็บภาษีซำ้� ซ้อนของกระทรวงการคลัง

184 http://www.kohkongsugar.com/th/about-us
185 Land Law Cambodia 2544, ,มาตรา 31)
186 โครงการฟื้นฟูนเิ วศในภูมภิ าคแม่น้ำ� โขง และโครงการให้การศึกษากฎหมายแก่ชมุ ชน. งานศึกษา
“สถานการณ์ดา้ นวิถชี วี ติ ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจของครอบครัวในอ�ำดภอสเรอัมบึล จังหวัดเกาะกง :
ก่อนและหลังการให้สมั ปทานทีด่ นิ เพือ่ เศรษฐกิจแก่บริษทั สวนป่ าเกาะกง จ�ำกัด และบริษทั น�้ำตาลเกาะกง
จ�ำกัด, จากเอกสารรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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นโยบายสนับสนุนของกัมพูชา
Sub-decree on Economic Land Concessions, Socio-Economic
Development Plan, เป็ นหนึ่งในการลงทุนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board – CIB) สังกัดสภาเพือ่
การพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia – CDC)187
นโยบายสนับสนุนจากภายนอก
Everything But Arms – EBA, Generalized System of Preferences – GSP188
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตของชุมชน189
การเข้ามาของบริษทั ท�ำให้ชาวบ้านสูญเสียทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ท�ำกิน ท�ำให้ราย
ได้ลดลง ไม่สามารถเข้าไปใช้สอยพืน้ ทีป่ ่ าได้อกี เนือ่ งจากบริษทั กันเขตไม่
้
ให้เข้า หากต้องการ
เข้าไปในพืน้ ทีด่ งั กล่าวต้องจ่ายค่าผ่านทาง และพืน้ ทีป่ ่ ายังถูกถากถางลงเป็นจ�ำนวนมาก
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
กสม. มีมติผลการตรวจสอบเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ บริษทั น�้ำตาล
ขอนแก่น, กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ในการประชุมครังที
้ ่ 2/2558
วันที่ 12 มกราคม 2558 (รายงานผลการตรวจสอบที่ 115/2558)

187 “ยุทธศาสตร์ไทย ก้าวไกลไปกับ CLMV” เศรษฐกิจโตปี ละ 7-8% ตลาดส่งออกแซงหน้ายุโรป, ThaiPublica, 14 พฤศจิกายน 2558. https://thaipublica.org/2015/11/clmv/
188 รายงาน Country Profile กัมพูชา, โครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพม่า สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2552.
189 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (www.dft.moc.go.th)
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ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ตลอดการด�ำเนินโครงการนีไ้ ม่มที งการรั
ั้
บฟังความคิดเห็นล่วงหน้า ไม่มกี าร
ประกาศให้ทราบ และไม่มกี ารประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ การจะอนุมตั ใิ ห้
สัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจจะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม
ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยการสัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา
มีการขับไล่ชาวบ้านออกจากทีด่ นิ ท�ำให้ชาวบ้าน 5 คนได้รบั บาดเจ็บจาก
การท�ำร้ายของต�ำรวจ ทัง้ การถูกยิงและถูกตีดว้ ยปื น มีการท�ำลายเรือกสวนไร่นา
ริบสัตว์เลีย้ งและของมีคา่ อืน่ ๆ ซึง่ ชาวบ้านกว่า 456 ครอบครัวจาก 3 หมูบ่ า้ น ได้แก่
หมูบ่ า้ น Chhouk, Chikhor, Trapheng Kandal ในอ�ำเภอสเร อัมเบล ต้องสูญเสีย
ทีด่ นิ ได้กว่า 5,000 เฮกแตร์ โดยมีชาวบ้านคนหนึง่ บันทึกภาพขณะเกิดเหตุเอารถไถ
เข้าท�ำลายบ้านเรือนชาวบ้านไว้ได้ แต่ปรากฏว่าในปี ตอ่ มาชาวบ้านคนนัน้ ถูกลอบ
สังหารจนเสียชีวติ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทังทนายความและนั
้
กเคลือ่ นไหวก็ถกู ติดตามและ
ถูกคุกคามตลอดการลงพืน้ ทีจ่ ากเจ้าหน้าทีค่ วามมันคง
่ และการไล่รอ้ื นี้เกิดมาก่อนที่
190
จะมีการลงนามสัมปทานเมือ่ เดือน สิงหาคม 2549
พฤษภาคม 2550 เลขาธิการรัฐประจ�ำกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้จดั
ประชุมระหว่างบริษทั ตัวแทนชาวบ้าน และศูนย์การศึกษากฎหมายชุมชน โดยมีขอ้
เสนอแนะให้บริษทั หยุดไล่รอ้ื ชาวบ้านออกจากพืน้ ที่ และให้บริษทั ท�ำงานร่วมกับภาค
ประชาสังคมเพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไปแล้ว อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะ 1 ปี นนั ้
ไม่มกี ารตอบรับจากบริษทั และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในท้องถิน่ ก็เพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะทีไ่ ด้
ไป ท�ำให้ชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจรับเงินชดเชยจากบริษทั จ�ำนวนเกือบ 1,000
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทีด่ นิ 1 เฮกแตร์ซง่ึ เงินจ�ำนวนนีแ้ ท้จริงแล้วเป็ นการประเมินทีต่ ่ำ� กว่า
มูลค่าการสูญเสียทีแ่ ท้จริงของชาวบ้าน191

190 ค�ำชีแ้ จงจากผูร้ อ้ งในเอกสารรายงานการตรวจสอบ ที่ 115/2558 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ. http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_kohkong.pdf
191เอกสารรายงานการตรวจสอบ ที่ 115/2558 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (อ้างแล้ว)
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การสูญเสียทีด่ นิ บีบให้ชาวบ้านต้องไปท�ำงานให้บริษทั เป็ นลูกจ้างรายวัน
โดยเป็ นงานทีไ่ ม่มที กั ษะจนโดนกดค่าแรง และท�ำให้ยากจนลงจนไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใน
การส่งลูกเรียนหนังสือ เด็กในหลายครอบครัวจึงต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อ
แม่ทำ� งานหารายได้
ประเด็นช่องว่างของกฎหมายและความรับผิดชอบ
ไม่มหี น่วยงานใดของไทยและไม่มกี ฎระเบียบใด ๆ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีด่ แู ล
การลงทุนของไทยในต่างประเทศโดยตรง ท�ำได้เพียงก�ำกับดูแลเอกชนต่างชาติทเ่ี ข้า
มาลงทุนในไทยเท่านัน้
ขาดกลไกควบคุมการอนุมตั สิ มั ปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากบริษทั ต่าง
ชาติทต่ี อ้ งการลงทุนในกัมพูชาจะใช้วธิ ตี งบริ
ั ้ ษทั ย่อยหลาย ๆ บริษทั เพือ่ ให้ได้ทด่ี นิ ใน
ขนาดทีเ่ กินจากกฎหมายก�ำหนด
ความไม่ชดั เจนของการตีความในขอบเขตอ�ำนาจความรับผิดชอบใน
กระบวนการยุตธิ รรม จากกรณีทช่ี าวบ้านในพืน้ ทีจ่ ำ� นวน 220 ครอบครัวได้ยน่ื ฟ้องต่อศาล
เกาะกง ประเด็นสัญญาการให้สมั ปทานทีด่ นิ ผิดกฎหมายระหว่าง บริษทั กับรัฐบาลกัมพูชา
โดยทีป่ ระชาชนไม่รบั รูแ้ ละไม่มบี ทบาทในกระบวนการการให้สมั ปทานทีด่ นิ ซึง่ ศาลเกาะ
กงได้ยตุ กิ ารพิจารณาค�ำฟ้องของชาวบ้าน ในปี 2556 และได้โอนให้เป็นกลไกของคณะ
กรรมการเกีย่ วกับทีด่ นิ พิจารณาแทน ซึง่ การถ่ายโอนนีศ้ าลอธิบายว่ากรณีนน้ี อกเหนือ
อ�ำนาจศาล แต่ศนู ย์ให้การศึกษากฎหมายกัมพูชายืน่ จดหมายถึงคณะกรรมการดังกล่าว
ว่าให้สง่ ฟ้ องไปยังศาลจังหวัดเกาะกงอีกครัง้ และหากศาลจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องหน่วยงานนัน้ ก็ควรเป็นหน่วยงานเพือ่ แก้ไขปัญหาทีด่ นิ แห่งชาติมากกว่า
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บริษทั ใช้ชอ่ งว่างของช่วงเวลา กล่าวคือใช้วธิ รี บั สัมปทานต่อจากบริษทั สัญชาติ
ของประเทศนัน้ ๆ (กัมพูชา) เพือ่ ทีจ่ ะใช้หลบเลีย่ งและปัดความรับผิดชอบ ดังเช่นบริษทั
น�้ ำตาลขอนแก่นอ้างว่าช่วงทีเ่ กิดการท�ำร้ายร่างกายและไล่รอ้ื ทีด่ นิ ชาวบ้านนัน้
(พฤษภาคม 2549) เป็นช่วงก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้ามารับสัมปทานต่อจากบริษทั สัญชาติ
กัมพูชา (สิงหาคม 2549) แต่บริษทั มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์เรือ่ งขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานน�ำ้ ตาลช่วงเดือนเมษายน 2549 หมายความว่าบริษทั รับรูเ้ รือ่ งการไล่รอ้ื
ท�ำลาย เนือ่ งจากมีเจตนาชัดเจนว่าจะเข้าไปด�ำเนินกิจการในเกาะกงตังแต่
้ ปี 2548192

“แต่เมือ่ ผมไปถึงเมืองหลวงจึงได้รู้
ว่ารัฐให้สมั ปทานทีด่ นิ ของชาวบ้าน
แก่บริษทั ไปแล้ว และบอกว่าทีท่ ำ�
เช่นนี้กเ็ พือ่ จะน�ำความเจริญมังคั
่ ง่
มาสูช่ มุ ชน
แต่ทผี ่ มเห็นมา ผมว่ามันน�ำความ
ฉิบหายมาเยือนพวกเรามากกว่า”
เตง กาว
ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
บริษทั น�้ำตาล ในจังหวัดเกาะกง

192 การชีแ้ จงด้วยวาจาของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่นต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง 20 กรกฎาคม 2553. จากเอกสารรายงานการตรวจสอบ ที่ 115/2558 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (อ้างแล้ว). http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_kohkong.pdf
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โครงการสัมปทานที่ดิน
ทางเศรษฐกิจเพื่อการปลูกอ้อย
และท�ำโรงงานน�้ำตาล
จังหวัดโอดอร์เมียนเจย
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
กลุม่ บริษทั น�้ำตาลมิตรผล ก่อตัง้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2489ปัจจุบนั มี 5 ธุรกิจ
หลัก ได้แก่ ธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาอ้อย ธุรกิจน�้ำตาล ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจ
พลังงาน และธุรกิจการลงทุน193 โดยในส่วนของธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับอ้อยและน�้ำตาลนัน้
ถือว่าเป็ นบริษทั ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยและในเอเชีย และน�้ำตาลมิตรผลมิได้ขน้ึ
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลเกีย่ ว
กับงบการเงิน หรือทีม่ าทีไ่ ปของเงินลงทุน รวมถึงผลประโยชน์/ก�ำไรทีบ่ ริษทั ได้รบั
จากการลงทุนแต่ละโครงการจึงท�ำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นกิจการในนามของบริษทั ลูกหรือบริษทั ในเครือทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในต่างประเทศ
รูปแบบการลงทุน
เดือนมกราคม 2551 กลุม่ บริษทั น�้ำตาลมิตรผล ซึง่ เป็ นบริษทั น�้ำตาลทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย ได้ดำ� เนินการขอสัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจ
และได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐบาลกัมพูชาให้ทำ� การเพาะปลูกไร่ออ้ ยและตังโรงงานน�
้
้ำตาล
193 เว็บไซต์บริษทั มิตรผล https://www.mitrphol.com/about-us.php
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เป็ นเวลานาน 70 ปี ในพืน้ ที่ 2 อ�ำเภอ ของจังหวัดโอดอร์เมียนเจย ทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของกัมพูชา ได้แก่ อ�ำเภอส�ำโรง (Samrong) และอ�ำเภอจงกัล (Chongkal)
โดยเป็ นการอนุมตั สิ มั ปทานให้กบั 3 บริษทั ซึง่ จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ดังนี้
1. บริษทั อังกอร์ชกู าร์ จ�ำกัด (Angor Sugar Co., Ltd.)
นายทัศน์ วนากรกุล/ไทย (รองกรรมการผูจ้ ดั ใหญ่กลุม่ บริษทั น�้ำตาลมิตรผล ณ ขณะนัน้ )
เป็นกรรมการบริษทั ขนาดพืน้ ทีส่ มั ปทาน 6,523 เฮกแตร์ (40,768.75 ไร่)194
2. บริษทั โตนเลชูการ์เคน จ�ำกัด (Tonle Sugar Cane Co., Ltd.)
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ/ไทย (กรรมการของกลุม่ บริษทั น�้ำตาลมิตรผล) เป็นกรรมการ
บริษทั ขนาดพืน้ ทีส่ มั ปทาน 6,618 เฮกแตร์ (41,362.50 ไร่)195
3. บริษทั เคนแอนด์ชกู าร์วลั เล่ย์ จ�ำกัด (Cane and Sugar Valley Co., Ltd.)นาย
กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย/ไทย (กรรมการของกลุม่ บริษทั น�้ำตาลมิตรผล) ขนาดพืน้ ที่
สัมปทาน 6,595 เฮกแตร์ (41,218.75 ไร่)196
โดย 3 บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ นี้มลี กั ษณะเป็ นการลงทุนโดยตรง 1 บริษทั และ
ร่วมทุนกับบริษทั อืน่ ในอีก 2 บริษทั อย่างไรก็ตาม ในทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าวไม่มชี าว
กัมพูชาถือหุน้ แต่อย่างใด197 ซึง่ ได้รบั สัมปทานทีด่ นิ รวมกันทังหมด
้
19,736 เฮกแตร์
(123,350 ไร่)
การแยกออกเป็ น 3 บริษทั เช่นนีจ้ ะท�ำให้ไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดทาง
กฎหมายในเรือ่ งขนาดสัมปทานทีด่ นิ เนื่องจากตามกฎหมายทีด่ นิ กัมพูชา (Land Law
of Cambodia 2001, มาตรา 59) ระบุวา่ การให้สมั ปทานทีด่ นิ แก่เอกชนนัน้ จะให้ได้
ไม่เกิน 10,000 เฮกแตร์ ต่อราย

194https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions?feature_id=elc_gdc_267
195https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions?feature_id=elc_gdc_264
196https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions?feature_id=elc_gdc_273
197 รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 1003/2558 เรือ่ งสิทธิชมุ ชน กรณีการด�ำเนินการของบริษทั น�้ำตาลมิตรผล
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 12 ตุลาคม 2558. https://drive.google.com/file/d/0Bx60PlXMazQq
MUNNWTNhbDFBaDA/view
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ลักษณะของโครงการ
ในช่วงปี 2551-2552 (หลังจากได้รบั สัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจจากรัฐบาล
กัมพูชา) กลุม่ บริษทั น�้ำตาลมิตรผลได้วางแผนการลงทุนช่วงแรกไว้ราว 3,000 ล้าน
บาท ส�ำหรับสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในกัมพูชา ก�ำลังผลิต 10,000 ตันต่อวัน
พืน้ ทีส่ มั ปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจดังเดิ
้ มตามทีย่ น่ื ขออนุมตั ขิ องทัง้ 3 บริษทั
นัน้ เมือ่ รวมกันแล้วมีเนือ้ ทีม่ ากถึง 19,736 เฮกแตร์ หรือราว 123,350 ไร่ เพือ่ เป็ น
พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยและสร้างโรงงานน�้ำตาล โดยสัมปทานมีระยะเวลา70 ปี ในพืน้ ที่ 2
อ�ำเภอ ของจังหวัดโอดอร์เมียนเจย ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา ได้แก่
อ�ำเภอส�ำโรง (Samrong) และอ�ำเภอจงกัลป์ (Chongkal)
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
โอดอร์เมียนเจยเป็ นจังหวัดหนึง่ ทางภาคเหนือของประเทศกัมพูชาตังอยู
้ ใ่ น
พืน้ ทีเ่ ทือกเขาพนมดงรัก ในเนือ้ ทีร่ าว 6,158 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 5
อ�ำเภอ มีอำ� เภอส�ำโรงเป็ นเมืองเอก โดยทีต่ งั ้ ของจังหวัดนี้ในทางภูมศิ าสตร์ตดิ กับ
ชายแดนประเทศไทยบริเวณจังหวัดสุรนิ ทร์ เดินทางไปมาค่อนข้างสะดวกผ่านทาง
ด่านชายแดนช่องจอม (ห่างไปราว 40 กิโลเมตร) เป็ นพืน้ ทีห่ นึง่ ของกัมพูชาทีม่ ี
ทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ มีสนิ แร่ตา่ ง ๆ อยูท่ วไป
ั ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทอง
198
และแร่เงิน เป็นแหล่งพึง่ พิงในการด�ำเนินชีวติ ของประชาชนท้องถิน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ชาวบ้านในพืน้ ทีท่ ำ� เกษตรและเลีย้ งสัตว์ รวมถึงมีพน้ื ทีป่ ่ าชุมชนโดยรอบเป็นทีพ่ ง่ึ พิง
ของชาวบ้านในการใช้สอยทรัพยากรในป่ ามาใช้ในครัวเรือน

198 http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_cambodia/2010_cam_1_3.html
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มาตรการและนโยบายสนับสนุนของไทย
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ,199มาตรการให้บริการ
ข้อมูล ให้สนิ เชือ่ ระยะยาว ให้สนิ เชือ่ ธุรกิจก่อสร้าง และการรับประกันความเสีย่ ง ของ
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย, มาตรการยกเว้นการเก็บภาษีซำ้�
ซ้อนของกระทรวงการคลัง
มาตรการและนโยบายของกัมพูชา
Sub-decree on Economic Land Concessions, Socio-Economic Development Plan, เป็นหนึง่ ในการลงทุนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board – CIB) สังกัดสภาเพือ่ การพัฒนา
กัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia – CDC)200
นโยบายสนับสนุนจากภายนอก
Everything But Arms – EBA, Generalized System of Preferences–
201
GSP
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตของชุมชน202
รายงานการตรวจสอบกรณีการด�ำเนินการของบริษทั น�้ำตาลมิตรผลโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ระบุไว้วา่

199 http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_cambodia/2010_cam_1_3.html

200 รายงาน Country Profile กัมพูชา, โครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพม่า สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2552.
201 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (www.dft.moc.go.th)
202 รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 1003/2558 เรือ่ งสิทธิชมุ ชน กรณีการด�ำเนินการของบริษทั น�้ำตาลมิตรผล
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 12 ตุลาคม 2558. https://drive.google.com/file/d/0Bx60PlXMazQq
MUNNWTNhbDFBaDA/view
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การแผ้ว ถางที่ดิน สัม ปทานเพื่อ ท� ำ ไร่ อ้อ ยของบริษัท ส่ ง ผลให้ท่ีดิน
สาธารณะและป่ าชุมชนจ�ำนวนมากถูกท�ำลายทัง้ นี้ป่าชุมชนถือได้วา่ เป็ นทรัพยากร
ส่ว นรวมของชุม ชนที่ม ีค วามส�ำ คัญ อย่า งยิ่ง ต่ อ การด�ำ รงชีว ิต ของคนในพื้น ที่
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่ าชุมชนเปรียบได้กบั แหล่งอาหารหลักรวมถึงเป็ น
แหล่งรายได้ของชาวบ้านอีกด้วยแม้วา่ พืน้ ทีป่ ่ าชุมชนซึง่ ทับซ้อนอยูบ่ นสัมปทาน
ของทัง้ 3 บริษทั จะไม่ได้ถกู แผ้วถางท�ำลายไปทัง้ หมดแต่เป็ นทีส่ งั เกตได้ชดั เจนว่า
ความอุดมสมบูรณ์ของป่ านัน้ ลดลงและปรากฏความเสือ่ มโทรมให้เห็น เป็ นต้นว่า
เห็ดทีข่ น้ึ ในป่ านัน้ มีจำ� นวนลดลงมากและต้นไม้กไ็ ม่มยี างไม้ทส่ี ามารถเผาออกมา
ใช้ประโยชน์ได้เหมือนก่อนหน้านี้อนั เป็ นสัญญาณทีแ่ สดงถึงความเสือ่ มโทรมของ
ผืนป่ านันเอง
่
แหล่งน�้ ำที่มอี ยู่ในพื้นที่ก็ลดลงมากเนื่องจากมีอุตสาหกรรมเข้ามาตัง้
แหล่งน�้ำในพืน้ ทีจ่ งึ ถูกปิ ดกัน้ เกิดมลพิษเป็ นอันตรายต่อการอุปโภคบริโภคระบบ
นิเวศในแหล่งน�้ำถูกท�ำลายปลาและพืชพรรณทีเ่ คยมีในแหล่งน�้ำก็ลดน้อยลงแหล่ง
น�้ำบางส่วนก็ถกู กลบเพือ่ ใช้เป็ นพืน้ ทีใ่ นการปลูกอ้อยอีกทัง้ ยังไม่มมี าตรการในการ
รักษาและฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมทีถ่ กู ท�ำลายไปแต่อย่างใด
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
กสม. มีมติเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อ คณะรัฐมนตรี, ก.ต่างประเทศ,
ก.พาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการประชุมครังที
้ ่ 32/2558 วันที่ 21 กันยายน 2558 (รายงานผล
การตรวจสอบ ที่ 1003/2558)
ต่อมา คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบแล้ว ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ดังนี้
สรุปผลการพิจารณาด�ำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค�ำร้องทีม่ ี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรือ่ งสิทธิชมุ ชนกรณีการด�ำเนินงานของบริษทั น�้ำตาล
มิตรผล จ�ำกัด ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ที่ อ�ำเภอส�ำโรง (Samrong) และ
จงกัล (Chongkal) ในจังหวัดโอดอร์เมียนเจย (Oddar Meanchey) ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของกัมพูชา ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นว่า ควรจัดตัง้ กลไกหรือก�ำหนดภารกิจ
การก�ำกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลัก
การพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยน�ำหลักการชีแ้ นะแห่งสหประชาชาติดา้ นธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน (การปฏิบตั ติ ามกรอบการคุม้ ครองเคารพเยียวยา) มาเป็ นกรอบ
ในการด�ำเนินการของการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทย และควรมี
การผลักดันการปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าวเพือ่ ให้มกี ารน�ำหลักการดังกล่าวไป
ปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและแพร่หลายมากขึน้ โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมจะ
เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงภาคเอกชนเป็ นระยะ ๆ
หรือเมือ่ มีความจ�ำเป็ นเพือ่ ติดตามให้มนใจว่
ั ่ าการลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุน
ไทยมีการเคารพหลักการพืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชนตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ203
ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
การบังคับไล่รอ้ื และเผาท�ำลายบ้านเรือนประชาชนในพืน้ ที่ อาทิ
ในเขตหมูบ่ า้ นโอบัดมุน ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ มั ปทานของบริษทั อังกอร์ชกู าร์ จ�ำกัด มีการเข้า
รือ้ ถอนท�ำลายบ้านเรือนของชาวบ้านถึง 2 ครัง้ โดยในครังแรกจ�
้
ำนวน 154 หลังคาเรือน
และครังต่
้ อมาอีก 100 หลังคาเรือน รวมเป็นจ�ำนวนถึง 254 หลังคาเรือน ในขณะที่
หมูบ่ า้ นบอส มีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ทหาร และเจ้าหน้าทีป่ ่ าไม้กว่า 150 คน เข้ารือ้ ท�ำลายและ

บ้านและทรัพย์สนิ
ของชาวบ้าน
ถูกเผารือ้ ท�ำลาย

ทีม่ า: CLEAN SUGAR CAMPAIGN.
http://www.boycottbloodsugar.net/where-is-it-happening/oddar-meanchey/
203 รายงานผลการตรวจสอบที่ 1003/2558, อ้างแล้ว
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เผาบ้านเรือนประชาชนอย่างอุกอาจ204 ชีใ้ ห้เห็นว่าประชาชนไร้ทางสูอ้ ย่างสิน้ เชิง
เพราะเจ้าหน้าทีร่ ฐั กระท�ำการเอือ้ ประโยชน์แก่ฝ่ายบริษทั อย่างชัดเจน อันเป็ นการปิ ด
ช่องทางการร้องเรียนต่อสูข้ องประชาชนผูเ้ ดือดร้อน
มีการจับกุมด�ำเนินคดีและคุมขังประชาชนผูค้ ดั ค้านโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กรณีของประชาชนจากหมูบ่ า้ นบอส ซึง่ มีการจับกุมคุมขังและท�ำร้ายอดีต
ผูน้ �ำหมูบ่ า้ นระหว่างการไล่รอ้ื ในการนีม้ ผี นู้ �ำชุมชน 2 คนถูกจ�ำคุกเป็ นเวลาถึง 2 ปี
และอีก 2 คนถูกกักตัวในสถานกักกันเป็ นเวลา 6 เดือนก่อนพิจารณาคดี หลังจาก
เหตุการณ์ทช่ี าวบ้านจ�ำนวนหนึง่ เดินเท้าจากพืน้ ทีเ่ พือ่ เข้าร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี
ฮุน เซน ณ กรุงพนมเปญ โดยหนึง่ ในนัน้ เป็ นผูห้ ญิงซึง่ ขณะนัน้ ก�ำลังตังครรภ์
้
จนต้อง
205
คลอดบุตรระหว่างถูกตัดสินจ�ำคุกเป็ นเวลา 8 เดือน
แม้ชาวบ้านบางส่วนจะได้รบั ค่าชดเชยเยียวยา206 จากการสูญเสียทีด่ นิ ทัง้
ทีเ่ ป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีท่ ำ� กิน และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ (ไม่มขี อ้ มูลแน่ชดั ว่าใคร
หรือหน่วยงานใดเป็ นผูช้ ดเชย คาดว่าน่าจะเป็ นเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานของรัฐ
เนื่องจากบริษทั อ้างว่ากระบวนการในส่วนนีเ้ ป็ นหน้าทีข่ องรัฐบาลกัมพูชา และบริษทั
เองเพิง่ กล่าวถึงเรือ่ งการชดเชยความเสียหายภายหลังจากทีค่ นื สัมปทานและถอน
การลงทุนออกไปแล้ว) แต่กป็ รากฏว่าเป็ นค่าชดเชยทีไ่ ด้รบั การประเมินต�่ำกว่าความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง ในส่วนของบางครอบครัว (14 ครอบครัว) ทีย่ อมรับค่าชดเชย
เป็ นบ้านบนทีด่ นิ แห่งใหม่ทไ่ี ม่มเี อกสารสิทธิ ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่อย่างใด เท่ากับ
ว่าชาวบ้านก็ยงั คงไม่อาจวางใจในสิทธิของตนเองบนพืน้ ทีน่ นั ้ ได้ อีกทังตั
้ วบ้านและ
ทีด่ นิ ท�ำกินแห่งใหม่ตา่ งเต็มไปด้วยข้อจ�ำกัดและยากล�ำบาก
นอกจากนี้ กระบวนการจัดการเรือ่ งค่าชดเชยเยียวยาก็เป็ นไปอย่างไม่เปิ ด
โอกาสให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงยังมีการข่มขูค่ กุ คาม
ชาวบ้านอีกด้วย207
204 รายงานผลการตรวจสอบที่ 1003/2558, อ้างแล้ว
205 Eviction and Resistance in Cambodia: Five women tell their stories, AmnestyInternational, 2011.
206 รายงานผลการตรวจสอบที่ 1003/2558, อ้างแล้ว.
207 รายงานผลการตรวจสอบที่ 1003/2558, อ้างแล้ว
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รายได้และการประกอบอาชีพหายไปจากการสูญเสียทีด่ นิ ท�ำกินแม้จะมี
ชาวบ้านบางรายได้รบั อนุญาตให้เข้าท�ำงานในไร่ออ้ ย 10-12 ชัวโมงต่
่
อวัน โดยจะได้
ค่าจ้างคนละ 10,000 เรียล หรือประมาณ 2.50 เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ในความเป็ นจริง
รายได้ทไ่ี ด้รบั ก็ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพและเลีย้ งดูสมาชิกในครอบครัว ยังปรากฏ
ข้อมูลว่า มีการจ้างงานหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กอย่างเปิ ดเผย อีกทัง้ ขาดมาตรฐาน
คุม้ ครองสุขภาพแรงงานอีกด้วย208
ประเด็นช่องว่างของกฎหมายและความรับผิดชอบ
ไม่มหี น่วยงานใดของไทยและไม่มกี ฎระเบียบใด ๆ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีด่ แู ล
การลงทุนของไทยในต่างประเทศโดยตรง ท�ำได้เพียงก�ำกับดูแลเอกชนต่างชาติท่ี
เข้ามาลงทุนในไทยเท่านัน้
ไม่มกี ลไกควบคุมการอนุมตั สิ มั ปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบริษทั
ต่างชาติทต่ี อ้ งการลงทุนในกัมพูชาจะใช้วธิ ตี งบริ
ั ้ ษทั ย่อยหลาย ๆ บริษทั เพือ่ ให้ได้ท่ี
ดินในขนาดทีเ่ กินจากกฎหมายก�ำหนด
ความอ่อนแอขององค์กรทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบการประกอบธุรกิจน�้ำตาล จาก
กรณี องค์กรพัฒนามาตรฐานการปลูกอ้อยทีช่ อ่ื “บองซูโคร” (Bonsucro) ซึง่ เดิมกลุม่
บริษทั น�้ำตาลมิตรผลเป็นสมาชิกทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานอยู่ ทีก่ ลุม่ บริษทั น�้ำตาล
มิตรผลถอนตัวจากการเป็ นสมาชิกบองซูโครก่อนทีอ่ งค์กรดังกล่าวจะรตรวจสอบข้อ
เท็จจริงตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน และเมือ่ บริษทั ประกาศถอนการลงทุนแล้ว ได้
ขอกลับเข้าเป็ นสมาชิกบองซูโครใหม่อกี ครัง้ ซึง่ บองซูโครยังมอบรางวัลด้านความ
ยังยื
่ นแก่บริษทั เมือ่ ปลายปี 2558 อีกด้วย209

208 Bittersweet Harvest: A Case Study on the Displacement Impacts of the EU Everything ButArms Initiative in Cambodia, Oxford Forthcoming publication, 2013.
209 https://www.mitrphol.com/page_detail.php?p=1&topic=13
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ความไม่มปี ระสิทธิภาพในการตรวจสอบการด�ำเนินการและการบังคับใช้
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐในประเทศผูใ้ ห้สมั ปทาน (กัมพูชา) ทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ามารถ
ใช้ชอ่ งทางกฎหมายทีม่ อี ยูน่ นั ้ อย่างไม่ชอบธรรม
การไม่มผี ลบังคับใช้อย่างจริงจังชัดเจน ให้บริษทั ต้องปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
การกระท�ำของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย เนือ่ งจากไม่ได้อยูใ่ น
รูปแบบของการด�ำเนินคดีตอ่ กัน จึงเป็นเพียงการตรวจสอบและมีขอ้ เสนอแนะให้บริษทั
รวมถึงหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยด�ำเนินการบางประการอันอาจช่วย
คลีค่ ลายปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือลดการเกิดกรณีลกั ษณะเดียวกันขึน้ อีกในอนาคตเท่านัน้
และหากมิได้มกี ระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่องในภายหลัง การด�ำเนินการเยียวยา
ช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดก็ยอ่ มไม่อาจเกิดขึน้ จริง หรือเกิดขึน้ แต่ขาดประสิทธิภาพ

พืน้ ทีส่ มั ปทานทีด่ นิ ของบริษทั ต่างๆ ในพืน้ ทีโ่ อดอเมียนเจย
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กรณี ศึกษาโครงการ
ลงทุนโดยตรง
ของไทยในเวียดนาม
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โครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนกวางจิ
บริ ษทั ของไทยที่เกี่ยวข้อง
บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัลแนล จ�ำกัด (EGATi)210 และ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด
(EGCO) ทัง้ สองบริษทั เป็ นบริษทั ลูกของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รูปแบบการลงทุน
รูปแบบการลงทุนแบบ “สร้าง – ด�ำเนินการ – ถ่ายโอน หรือ Build-Operate-Transfer (BOT) ระยะเวลา 25 ปี โดย บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade - MOIT) ของประเทศ
เวียดนาม และได้มกี ารว่าจ้างให้ Vietnam Electricity Power Engineering Joint Stock
Company 2 (PECC2) เพือ่ จัดท�ำรายงานศึกษาความเหมาะสมและรายงานการศึกษา
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (Feasibility Study and Environmental Impact Assessment (FS/EIA))211
อย่างไรก็ตาม ในภายหลังได้มกี ารตัง้ บริษทั ร่วมทุนเพือ่ ให้หนุ้ ส่วนพัฒนา
โครงการฯ ร่วมกันภายใต้ขอ้ ตกลงการพัฒนาร่วม (Joint Development Agreement:
JDA) ระหว่างบริษทั EGATi บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จ�ำกัด หรือ EGCO โดยทังสองบริ
้
ษทั
ข้างต้นเป็ นบริษทั ไทย ซึง่ เป็ นบริษทั ลูกของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย คือ การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) และอีกบริษทั คือ บริษทั Kyushu Electric Power Co., Inc. ซึง่ เป็ นบริษทั จากประเทศญีป่ ่ นุ โดยแบ่งสัดส่วนการถือหุน้ คือ
บริษทั EGAT I ถือหุน้ 40%, บริษทั EGCO ถือหุน้ 30% และบริษทั Kyushu Electric
Power ถือหุน้ 30%212
210กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด, โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนกวางจิ, เข้าถึงได้จาก http://www.egati.
co.th/th/th-invesment/th-quang-tri-1.html
211กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด ,รายงานประจ�ำปี 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.egati.co.th/images/egati/thsite/annualreport/reannual2557.pdf
212 เรือ่ งเดียวกัน
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ลักษณะโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อน กวางจิ 1 มีจดุ ทีต่ งโครงการอยู
ั้
ใ่ นพืน้ ทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษกวางจิ ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ห่างจากเมืองเว้ (Hue)
ซึง่ เป็ นเมืองหลักและเป็ นเมืองท่าของเวียดนามกลางไปเพียง 60 กิโลเมตร โดยโรง
ไฟฟ้ ากวางจิมพี น้ื ทีต่ ดิ ชายฝัง่ ทะเลระดับความลึกน�้ำทะเล ห่างจากชายฝัง่ ประมาณ
600 ม. มีความลึก 12-15 ม.เชือ้ เพลิงทีจ่ ะถูกน�ำมาใช้ คือ ถ่านหินน�ำเข้าจาก
อินโดนีเซีย213 โดยคาดการณ์วา่ โรงไฟฟ้ าดังกล่าวจะใช้ปริมาณถ่านหิน 6 ล้านตัน
ต่อปี โดยน�ำถ่านหินมาจากเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย โดยจะใช้ถา่ นหินประเภท
บิทมู นิ สั และใช้ระบบการหล่อเย็นในการขับเคลือ่ น ซึง่ น�้ำทีน่ �ำมาใช้นนั ้ มาจากน�้ำจาก
ทะเลจีนใต้ โดยโรงไฟฟ้ านีข้ นาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 1,200 เมกะวัตต์ โดยแยกเป็ น 2
หน่วย หน่วยละ 600 เมกะวัตต์ ใช้งบประมาณในการพัฒนาโครงการรวม 2,300 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
โรงไฟฟ้ากวางจิจะเริม่ เดินเครือ่ งไฟฟ้าเพือ่ การพาณิชย์ (COD) ได้ในหน่วย 1
ภายในเดือนธันวาคม 2564 และหน่วยที่ 2 ภายในเดือนมิถนุ ายน 2565 โดยไฟฟ้าที่
ผลิตได้จะจ่ายให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) ภายใต้สญั ญาการ
ซือ้ ขายไฟฟ้า ระยะเวลา 25 ปี โดย EVN เป็นรัฐวิสาหกิจ และบริษทั ไฟฟ้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ในเวียดนาม214
สภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
จุดทีต่ งโครงการอยู
ั้
ใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษกวางจิ ทางตอนกลางของ
ประเทศเวียดนาม ห่างจากเมืองเว้ (Hue) เมืองหลักและเป็ นเมืองท่า รวมทังเป็
้ นเมือง
ประวัตศิ าสตร์และเมืองหลวงเก่า ประมาณ 60 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยูค่ อ่ นข้าง
หนาแน่น นับเป็ นเมืองเศรษฐกิจและมีเป้ าหมายจะพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมของ
เวียดนาม215
213 ไทยรัฐทีว,ี EGATi ยืนยันเข้าซือ้ หุน้ เหมืองถ่านหินอินโดโปร่งใส, 12 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก
https://www.thairath.co.th/content/811376
214 กฟผ. อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด, โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนกวางจิ, เข้าถึงได้จาก http://www.
egati.co.th/th/th-invesment/th-quang-tri-1.html
215 เรือ่ งเดียวกัน
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นโยบายสนับสนุนของไทย
- แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้ า 2015
- ASEAN Power Grid
นโยบายสนับสนุนของเวียดนาม
- นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกวางจิ
- กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ชือ่ Unified Enterprise
Law และ Common Investment Law ประกาศใช้ ปี 2548216
- ASEAN Power Grid
ประเด็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตชุมชน
ไม่มขี อ้ มูล
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ยังไม่มกี ารยืน่ ค�ำร้องให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ไม่มขี อ้ มูล
ประเด็นช่องว่างทางกฎหมายและความรับผิดชอบ
ไม่มขี อ้ มูล

216 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, นโยบายส่งเสริมการลงทุนของเวียดนาม, เข้าถึงได้จาก http://
www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_vietnam/2010_vietnam_3_0-1.html
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สรุปภาพรวม
ปัญหาสิทธิมนุษยชน
และผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
จากโครงการในกรณี ศกึ ษา
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การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศจากกรณีศกึ ษา 12 กรณี ได้สร้างผลที่
ตามมาทังด้
้ านบวกและด้านลบ ในบทนีจ้ ะได้ทำ� การประมวลผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และชุมชน, การละเมิดสิทธิมนุษยชน และรวมถึงการเยียวยาทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ประมวลได้เป็ นกลุม่ ๆ ดังนี้
ผลกระทบฯ ที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการ ที่มกี ารเปิ ดเผยอย่าง
เป็ นทางการ เช่น รายงานการศึกษาความเป็ นไปได้, รายงานผลกระทบด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อม ผลกระทบเหล่านี้จะถูกจ�ำกัดไว้ดว้ ยขอบเขตการศึกษา อาทิ
การจ�ำกัดขอบเขตการศึกษา ในรัศมีจากจุดทีต่ งั ้ โครงการ ซึง่ ส่งผลให้สงิ่ แวดล้อม
และชุมชน ทีภ่ ายนอกรัศมีของการศึกษาไม่ได้รบั การกล่าวถึง และอาจส่งผลให้ม ี
การประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต�่ำกว่าความเป็ นจริง เช่น
การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเขือ่ นฮัตจี ปี 2550 (โดย
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มีขอ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงพืน้ ทีห่ วั งาน
และพืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน�้ำทัง้ หมด การศึกษาจึงระบุได้เพียงมีหมูบ่ า้ นในเขตหัวงานที่
ต้องถูกย้ายเพียง 6 หมูบ่ า้ นเท่านัน้ และไม่ครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและชุมชนทีต่ งั ้ อยูด่ า้ นท้ายน�้ำไปจนถึงปากแม่น้�ำสาละวิน ซึง่ มีระยะ
เพียง 120 กิโลเมตร รวมทังไม่
้ มผี ลกระทบในเขตประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมือ่ มี
การศึกษาเพิม่ เติมในปี 2556 ตามค�ำสังนายกรั
่
ฐมนตรี กฟผ. ได้จา้ งสถาบันบริการ
วิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ศกึ ษาผลกระทบเพิม่ เติมในเขตประเทศไทย
ผลการศึกษาระบุวา่ ในสามหมูบ่ า้ นของประเทศไทย คือหมูบ่ า้ นสบเมย, หมูบ่ า้ น
แม่สามแลบ และหมูบ่ า้ นท่าตาฝัง่ มีครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งระดับสูงจากเขือ่ นฮัตจี
อยู่ 1 ครัวเรือน ครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งระดับปานกลาง 52 ครัวเรือน และครัวเรือนที่
มีความเสีย่ งระดับต�่ำอยู่ 293 ครัวเรือน ผลการศึกษาเพิม่ เติมในปี 2556 นีเ้ ป็ นสิง่ ที่
ยืนยันว่า ข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานการศึกษาต่าง ๆ นัน้ มีเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญก�ำกับไว้
คือ “ขอบเขตการศึกษา”
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การศึกษาโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินเย รัฐมอญ ประเทศพม่า การ
ศึกษาระบุขอบเขตในรัศมี 0.5-1 กิโลเมตรของพืน้ ทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
มีหมูบ่ า้ น 1 หมูบ่ า้ น (หมูบ่ า้ นอันแตง) และล�ำธาร 1 สายเท่านัน้ หากขยาย
ขอบเขตรัศมีออกไปในระยะทาง 5 กิโลเมตร ก็จะมีหมูบ่ า้ นอย่างน้อย 7 หมูบ่ า้ น
ล�ำธารอีกเป็ นจ�ำนวนมาก และแม่น้�ำสายใหญ่ 1 สาย รวมทัง้ พืน้ ทีช่ ายฝั ง่ และป่ า
ชายเลนทีส่ มบูรณ์
การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเขือ่ นไซยะบุร ี จ�ำกัดขอบเขต
การศึกษาไว้เพียงพืน้ ทีห่ วั งานและอ่างเก็บน�้ำเท่านัน้ ไม่ได้ขยายขอบเขตการ
ศึกษาผลกระทบด้านท้ายน�้ำ ทัง้ ในเขตแดนของสปป.ลาว และข้ามพรมแดนมายัง
ประเทศลุม่ น�้ำโขงตอนล่างด้วย ดังนัน้ รายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมจึง
ปรากฏข้อมูลผลกระทบเฉพาะชุมชนในพืน้ ทีห่ วั งานและในพืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน�้ำเท่านัน้
แต่กระนัน้ จ�ำนวนประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรวมก็ยงั สูงถึง 25,676 คน
อย่างไรก็ตามการเปิ ดเผยอย่างเป็ นทางการยังคงมีเงือ่ นไขหลายประการ
ทีช่ มุ ชนท้องถิน่ ยังคงเข้าถึงได้ยากหรือไม่ได้เลย เช่น เอกสารรายงานยังคงเป็ น
ภาษาอังกฤษโดยไม่มกี ารแปลเป็ นภาษาท้องถิน่ , การเปิ ดเผยรายงานการศึกษาฯ
ทีร่ ะบุวา่ ใช้เฉพาะในห้องประชุมหรือเฉพาะหน่วยงานทีร่ อ้ งขอเท่านัน้ และการเผย
แพร่เอกสารแผ่นพับโครงการทีถ่ กู น�ำมาอ้างว่าได้เผยแพร่เอกสารทังหมดแล้
้
ว
ผลกระทบฯ ทีร่ ะบุไว้ในเอกสารโครงการ แต่ไม่มกี ารเปิ ดเผยอย่างเป็ นทางการ
จึงไม่สามารถระบุพน้ื ทีไ่ ด้ชดั เจน เช่น
โครงการทีม่ ลี กั ษณะการให้สมั ปทานทีด่ นิ เพือ่ กิจการต่าง ๆ
ได้แก่ โครงการสัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจเพือ่ ปลูกอ้อยและท�ำโรงงานน�้ำตาล
จังหวัดเกาะกง, โครงการสัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจเพือ่ การปลูกอ้อยและท�ำ
โรงงานน�้ำตาล จังหวัดโอดอร์เมียนเจย, โครงการเหมืองแร่ดบี ุก เหมืองเฮงดา,
โครงการเหมืองถ่านหินบานชอง, โครงการโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้ าถ่านหิน,
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย, โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินหงสาลิกไนต์
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การตรวจสอบผลกระทบด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม จึงขอบเขตเบือ้ งต้นไว้ทข่ี อบเขต
ของพืน้ ทีส่ มั ปทาน และอาจต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานในพืน้ ที่ หรือสือ่ มวลชนที่
ได้นำ� เสนอข่าวผลกระทบต่อโครงการนัน้ ๆ เช่น
โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินหงสาลิกไนต์ เช่น มีชาวบ้านกว่า 2,000 คน
ต้องอพยพย้ายทีไ่ ปหมูบ่ า้ นทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ของ บริษทั Hongsa Power Company
Limited ห่างจากตัวเมืองหงสา 8 กิโลเมตร ห่างจากโรงไฟฟ้ า 12 กิโลเมตร217
โครงการสัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจเพือ่ ปลูกอ้อยและท�ำโรงงานน�้ำตาล จังหวัด
เกาะกง ปรากฏในรายงานการตรวจสอบของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติวา่ มีชาวบ้านกว่า 456 ครอบครัวจาก 3 หมูบ่ า้ น ได้แก่หมูบ่ า้ น Chhouk,
Chikhor, Trapheng Kandal ในอ�ำเภอสเรอัมเบล ต้องสูญเสียทีด่ นิ ได้กว่า 5,000
เฮกแตร์
โครงการโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ทีเ่ มืองไจมียอ ประเทศ
เมียนมา ไม่ปรากฏข้อมูลว่าโครงการนี้ได้สมั ปทานในพืน้ ทีเ่ ท่าไหร่แต่มกี ารซือ้
ทีด่ นิ ในพืน้ ทีข่ อง 8 หมูบ่ า้ น โดยบริษทั Mawlamyine Cement Limited (MCL)
เป็ นทีต่ งั ้ โรงงาน เป็ นจ�ำนวน 3,000 เอเคอร์218 ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร
กรรม และชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากภูเขาหินปูนพะยะตาได้อกี ต่อไป

217 Vientiane Times, 13 ตุลาคม 2555. Xayaboury villagers relocate to make way for 1,878MW
power plant, เข้าถึงได้จาก https://wle-mekong.cgiar.org/xayaboury-villagers-relocate-to-make-wayfor-1878mw-power-plant/
218 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon State,
The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.24-25, July 2016, www.rehmonnya.org
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โครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จากรายงานของ
สมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association - DDA) ได้คาดการณ์
ว่าในระยะเริม่ ต้นของโครงการนี้ ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 250 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรกว่า 43,000 คน ใน 36 หมูบ่ า้ น จะได้รบั ผลกระทบโดยตรงจาก
โครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รวมถึงโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น อ่างเก็บน�้ำ (เขือ่ น) และการสร้างถนนเชือ่ มต่อ
โครงการเหมืองแร่บานชอง
มีรายงานการศึกษาโดยกลุม่ เยาวชน
กะเหรีย่ งตากาปอว์ (Takapaw Youth Group) และสมาคมพัฒนาทวาย ระบุวา่
หมูบ่ า้ นทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพรวมทัง้ สิน้
22
หมูบ่ า้ น ซึง่ มีประชากรรวมกันประมาณ 16,000 คน
ผลกระทบฯ ต่อเนื่ องทัง้ ที่ระบุไว้และไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารโครงการ และ
ทัง้ ที่เปิ ดเผยและไม่ได้เปิ ดเผยอย่างเป็ นทางการ
ผลกระทบต่อเนื่องมีหลายรูปแบบ อาทิ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่าง
แน่นอน ภายนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ (หมายถึง ทีไ่ ด้ระบุไว้ขอบเขตของการศึกษา
หรือโครงการ) หรือ ผลกระทบทีไ่ ม่ได้มกี ารประเมินไว้ ได้แก่
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนในพืน้ ทีท่ า้ ยน�้ำ ในกรณีโครงการ
เขือ่ นไฟฟ้ าพลังน�้ำ ไม่วา่ เขือ่ นนัน้ จะถูกเรียกว่าเป็ นเขือ่ นแบบ run-off-river
หรือไม่กต็ าม
โรงไฟฟ้ า
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ผลกระทบต่อชุมชนทีใ่ ช้ประโยชน์จากแม่น้�ำ ทีอ่ ยูน่ อกขอบเขตพืน้ ที่
ศึกษา เช่น กรณีเขือ่ นฮัตจี มีชมุ ชนกะเหรีย่ งในเขตประเทศพม่าจ�ำนวน 41
ชุมชน ส่งจดหมายร้องเรียนมายังคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความ
เห็นเกีย่ วกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณี
การก่อสร้างเขือ่ นฮัตจี ระบุวา่ เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสร้างเขือ่ นฮัตจี นอก
เหนือจากรายงานการศึกษาฯ ทีร่ ะบุไว้เพียง 6 ชุมชนเท่านัน้
ผลกระทบจากการระบายตะกอนของเขือ่ นไซยะบุร ี ในฤดูแล้ง อัตรา
500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 6 ชัวโมงต่
่
อวัน (หรือ 140 - 700 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที ในเวลากลางคืน) ยังไม่มกี ารประเมินว่า จะส่งผลกระทบต่อระดับ
ออกซิเจนในแม่น้�ำโขงด้านท้ายเขือ่ น และส่งผลกระทบต่อปลาในแม่น้�ำโขงหรือ
ไม่อย่างไร
ผลกระทบจากการสูญเสียการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ป่ าไม้และแหล่งน�้ำ
ในพืน้ ทีโ่ ครงการทีม่ ลี กั ษณะของการให้สมั ปทาน ซึง่ เป็ นความมันคงทางอาหาร
่
และรายได้ของชุมชนทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการและรอบนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม จากการก่อสร้างโรงงานต่าง ๆ ที่
จะต้องน�ำแรงงานจากภายนอก เข้ามาท�ำงานก่อสร้างเป็ นจ�ำนวนมาก
ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งจากการไม่ส ามารถจัด การควบคุม สารปนเปื้ อ น
มลพิษได้ และเมือ่ ได้ปนเปื้ อนลงสูแ่ หล่งน�้ำธรรมชาติแล้ว จะสร้างผลกระทบต่อ
การด�ำรงชีวติ และสุขภาพของชุมชนมาก เช่น กรณีเหมืองเฮงดา
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ผลกระทบจากการขนส่งทางเรือ ในกรณีโรงงานปูนซีเมนต์และโรง
ไฟฟ้ าถ่านหินไจมียอ ได้สง่ ผลกระทบต่อการประมง และระบบนิเวศของแม่น้�ำ
อัตถะรัน
ผลกระทบด้านการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน สรุปประเด็นร่วมจากโครงการ
ที่เป็ นกรณี ศึกษา
ได้แก่
กระบวนการตัดสินใจอนุ มตั ใิ ห้สมั ปทานโครงการในทุกกรณีศกึ ษายัง
ไม่ปรากฏว่ามีกรณีศกึ ษาใด ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
มีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจอนุมตั โิ ครงการ รัฐบาลของทุกประเทศ อาศัย
อ�ำนาจตามกฎหมายและนโยบายส่งเสริมการลงทุน ให้สมั ปทานโครงการต่าง ๆ
แก่บริษทั เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจของไทย โดยไม่จำ� เป็ นต้องผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมใด ๆ จากภาคประชาชน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นในความตกลง
ต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลกับโครงการต่าง ๆ ก็เป็ นไปโดยปราศจากการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน
กระบวนการศึกษารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้
และ/หรือ
รายงานผลกระทบด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็ นกระบวนการทีม่ เี พียงบริษทั ผู้
ได้รบั สัมปทานและบริษทั ทีป่ รึกษา ทีร่ บั จ้างจัดท�ำรายงาน ด�ำเนินการเพียง
ล�ำพังแต่ฝ่ายเดียว โดยปราศจากกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลก
ระทบ ในการร่วมศึกษาและประเมินผลกระทบได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน และ
รายงานส่วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ ไม่มกี ารแปลเป็ นภาษาท้องถิน่
การไม่เปิ ดเผยรายงานการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ ต่อสาธารณะและ
ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ หรือเป็ นการเป็ นการเปิ ดเผยรายงานแบบมีเงือ่ นไข ซึง่
ชุมชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ยาก ทัง้ นี้รวมถึงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียด
โครงการตัง้ แต่ตน้ เช่น การมีโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ในโรงงานปูนซิเมนต์
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การแยกเป็ นโครงการย่อย แต่ถกู ผูกมัดด้วยสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า ดังเช่น
กรณีโครงการเขือ่ นหรือโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ถูกแยกออกจากโครงการสายส่งไฟฟ้ า
แรงสูง ท�ำให้ประชาชนในเขตก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง ไม่มสี ทิ ธิในการให้ความ
เห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้ าแต่ประการใด และถูกรอนสิทธิการใช้ทด่ี นิ ของตนเอง
ในการสร้างสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง
ไม่มกี ลไกตรวจสอบการไม่ปฏิบตั ติ ามขันตอนของกฎหมาย
้
การอนุมตั ิ
ให้สมั ปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจจะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยการสัมปทานทีด่ นิ ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา
การใช้ความรุนแรงต่อชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการ ในลักษณะการบังคับ
โยกย้ายถิน่ ฐาน หรือการเผาบ้านเรือนขับไล่ออกจากพืน้ ทีส่ มั ปทาน รวมถึงการก
ลันแกล้
่ งจับกุมด�ำเนินคดี
การเยียวยาทีไ่ ม่เป็ นธรรมจากการสูญเสียทีด่ นิ ทัง้ ทีเ่ ป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย ที่
ท�ำกิน และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ แต่กป็ รากฏว่าเป็ นค่าชดเชยทีไ่ ด้รบั การ
ประเมินต�่ำกว่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง และในบางกรณีพบว่าค่าชดเชยเป็ น
บ้านบนทีด่ นิ แห่งใหม่ ก็ไม่มเี อกสารสิทธิ ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่อย่างใด
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รายได้และการประกอบอาชีพหายไปจากการสูญเสียทีด่ นิ ท�ำกิน และ
ยังปรากฏข้อมูลว่า มีการจ้างงานหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กอย่างเปิ ดเผย อีกทัง้ ขาด
มาตรฐานคุม้ ครองสุขภาพแรงงานอีกด้วย219
ในบางกรณี โครงการได้ดำ� เนินการก่อสร้างไปแล้ว และมีการศึกษา
ผลกระทบตามหลัง ดังเช่นในกรณีการสร้างถนนเชือ่ มต่อโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับชายแดนประเทศไทย ระหว่างท�ำการศึกษานัน้ โครงการก็ยงั คง
ด�ำเนินต่อไป อีกทัง้ ถนนก็ถกู ตัดพาดผ่านพืน้ ทีข่ องชาวบ้านอยูก่ ่อนทีจ่ ะท�ำการ
ศึกษาเรียบร้อยแล้ว220
การเยียวยา ในด้านการอพยพโยกย้าย ยังคงปรากฏว่า บ้านเรือนที่
สร้างไว้ในพืน้ ทีร่ องรับ ในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ชาวบ้านส่วนใหญ่
ขาดความเชื่อ มันในเรื
่
่ อ งของคุ ณ ภาพและความคงทนแข็ง แรงของตัว บ้า น
เพราะได้เกิดเหตุการณ์พายุพดั แรงจนหลังคาบ้านพังลงมา นอกจากนี้ในพืน้ ที่
รองรับผูอ้ พยพเองก็มที ด่ี นิ ไม่เพียงพอต่อการท�ำเกษตร ราคาทีด่ นิ ในพืน้ ทีด่ งั
กล่าวก็สงู กว่าอัตราค่าชดเชยทีช่ าวบ้านได้รบั 221
กระบวนการจัดรับฟั งความเห็นจากชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ยังคงมี
ลักษณะปกปิ ดข้อมูล และให้เอกสารไม่ครบถ้วน ดังเช่นกระบวนการปรึกษา
หารือ กรณีโครงการเขือ่ นไฟฟ้ าไซยะบุรแี ละเขือ่ นปากแบ่ง

219 Bittersweet Harvest: A Case Study on the Displacement Impacts of the EU Everything But
Arms Initiative in Cambodia, Oxford Forthcoming publication, 2013
220 สมาคมพัฒนาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกังวลเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการที่
เกีย่ วข้อง. ม.ป.พ., สมาคมพัฒนาทวาย, 2557
221 เรือ่ งเดียวกัน
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การเข้าส�ำรวจพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินโดยบริษทั ต่าง ๆ ได้สร้าง
แรงกดดันต่อบรรยากาศภายในชุมชน ทีจ่ ะต้องมีการเฝ้ าระวังตลอดเวลา
การซือ้ ทีด่ นิ จากชุมชนของ MCL มีกระบวนการทีเ่ ข้าข่ายการบังคับ
ซือ้ ดังเช่นจากรายงาน Examining Foreign Direct Investment in Mon State222
ได้ระบุวา่ การซือ้ ทีด่ นิ ในเขตหมูบ่ า้ นกวานงาย นายอังมอน (Nai Aung Mon)
อธิบายว่า ตัวแทนจากบริษทั Pacific Link Cement ได้ให้ขอ้ มูลว่า หากชาวบ้าน
ไม่ยอมรับราคาทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั เสนอตัง้ แต่เริม่ ต้น ก็มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั การ
ชดเชยใดๆ เลยในอนาคต
การสูญเสียทีด่ นิ ส่งผลต่อเนื่อง ให้ชาวบ้านจ�ำนวนหนึง่ ต้องไปท�ำงานให้
บริษทั เป็ นลูกจ้างรายวัน ซึง่ ยังคงมีปัญหาในเรือ่ งการได้รบั ค่าแรงทีไ่ ม่เป็ นธรรม
การไม่ได้รบั การชดเชยความเสียหาย ซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
จากความผิดพลาดในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม เช่นในกรณีเหมืองแร่ ความเสีย
หายทีเ่ กิดขึน้ กับสุขภาพ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก พืชผลทางการเกษตร บ้านเรือนหรือทีอ่ ยู่
อาศัย และด้านสุขอนามัย และการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมและแหล่งน�้ำทีเ่ สือ่ มโทรม
ยังไม่ได้มกี ารแก้ไขใด ๆ
การตัดสินใจในระดับรัฐของไทย ในการไปลงทุนหรือรับซือ้ ไฟฟ้ าจาก
ประเทศเพือ่ นบ้าน หรือส่งเสริมในทางใดทางหนึ่งนัน้ ในด้านหนึ่งนับว่าเป็ นการ
ส่งเสริมให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเพือ่ นบ้านเช่นกัน หากรัฐบาล
ไทย ไม่มกี ลไกทีเ่ พียงพอในการก�ำหนดให้รฐั วิสาหกิจหรือบริษทั ของไทย ต้องมี
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มงวด
222 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon
State, A Report by The Human Rights Foundation of Mon land – Burma, P.38-39, July 2016,
www.rehmonnya.org
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ในภาพรวมของประเด็นสิทธิมนุษยชนนัน้ ในทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ใน
แต่ละโครงการทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษา ยังคงมีขอ้ ขัดแย้งกับกติการะหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนอยูห่ ลายประการ เช่น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)223 มีสาระส�ำคัญคือ สิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง (right of
self-determination) และพันธกรณีของรัฐภาคีทจ่ี ะด�ำเนินมาตรการต่างๆ อย่าง
เหมาะสมตามล�ำดับขัน้ นับตัง้ แต่การเคารพ คุม้ ครอง ส่งเสริม และท�ำให้เป็ นจริง
อย่างเต็มทีต่ ามทีท่ รัพยากรมีอยูเ่ พือ่ ให้มคี วามคืบหน้า โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
ความเท่าเทียมระหว่างบุรษุ และสตรีในการได้รบั สิทธิ การจ�ำกัดสิทธิตามกติกา
รวมทัง้ การห้ามตีความใดๆ ในกติกาทีจ่ ะท�ำลายสิทธิหรือเสรีภาพตามทีร่ บั รองไว้
ในกติกานี้ ทัง้ นี้ทกุ ประเทศรวมทัง้ ไทยได้ให้การรับรองกติกานี้ไว้ทกุ ประเทศแล้ว
สิทธิเกีย่ วกับน�้ำ224 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมได้ให้คำ� วินิจฉัยมีสาระส�ำคัญ อธิบายถึงพันธกรณีของรัฐในการ
คุม้ ครองสิทธิของประชาชนในประเทศทีเ่ กีย่ วกับน�้ำ
เพราะน�้ำถือเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติทส่ี ำ� คัญ และจ�ำเป็ นต่อการด�ำรงชีพขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์
ให้มรี ะดับมาตรฐานความเป็ นอยูข่ นั ้ พืน้ ฐานทีพ่ อเพียง และอยูไ่ ด้อย่างมีศกั ดิศรี
์

224 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, แนวปฏิบตั ิ มาตรฐาน และกฎหมายระหว่างประเทศ, เข้า
ถึงได้จาก http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/
International-Human-Rights-Instruments.aspx
223 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน: พันธกรณีระหว่างประเทศ,
เข้าถึงได้จาก http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx
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และเกีย่ วพันกับการได้รบั สิทธิมนุษยชนด้านอืน่ ๆ พันธกรณีของรัฐภาคีในขัน้
ต่างๆ ได้แก่ การประกันว่ามีการกระจายหรือเข้าถึงทรัพยากรน�้ำทีส่ ะอาดให้
ประชาชนได้รบั อย่างพอเพียงและเท่าเทียมกันโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ เพือ่
การบริโภค อุปโภค และประโยชน์ทำ� กิน โดยเฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนา ซึง่
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ ประชาชนผู้
ด้อยโอกาสควรได้มสี ว่ นในการจัดการน�้ำ รัฐไม่ควรละเมิดสิทธิดงั กล่าวโดยการ
ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะเป็ นการกีดกัน้ หรือจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงน�้ำ หรือ
เข้าไปแทรกแซงการจัดสรรน�้ำทีเ่ ป็ นวิถหี รือธรรมเนียมดัง้ เดิมโดยพลการ ใน
ขณะเดียวกัน รัฐยังมีหน้าทีป่ ้ องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุม่ ใด ซึง่ หมายรวมถึง
บริษทั ต่างๆ ละเมิดสิทธิดงั กล่าวของประชาชน และรัฐควรด�ำเนินมาตรการ
ต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมสิทธิในน�้ำของประชาชนให้เป็ นจริงด้วย
สิทธิในการพัฒนา225 มีสาระส�ำคัญคือ เป็ นสิทธิทค่ี รอบคลุมทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาให้เกิดความเป็ นอยู่
ทีด่ ขี องประชาชนและปั จเจกบุคคลทุกคนอย่างต่อเนื่อง บนพืน้ ฐานของการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา อย่างแข็งขัน อิสระ และมีความหมายรวมถึงการได้รบั
การกระจายผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างเป็ นธรรม

225 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา: ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการ
พัฒนา, เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/5J4wNq
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ช่องว่างของกฎหมาย และความรับผิดชอบ
การอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย โดยทีต่ งั ้ โครงการตัง้ อยูใ่ นต่างประเทศ
แต่มผี ลกระทบข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยทีช่ ดั เจน แต่หน่วยงานภาครัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการนัน้ ๆ ได้ตคี วามในทีจ่ ะไม่บงั คับใช้
กฎหมายไทย เพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์ในการปกป้ องคุม้ ครองประชาชนและสิง่
แวดล้อมในเขตประเทศไทย รูปธรรมดังกล่าวจะเห็นได้ในโครงการเขือ่ นฮัตจี,
โครงการเขือ่ นไซยะบุร,ี โครงการเขือ่ นปากแบ่ง เช่น การบังคับใช้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 190 วรรคสอง, กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 มาตรา 67, กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535
ช่องว่างของความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ทใ่ี ห้เงินกูแ้ ก่โครงการ
ต่าง ๆ โดยธนาคารทีป่ ล่อยกู้ อ้างว่า ได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายแล้ว โดยไม่
ใส่ใจกับปัญหาทีเ่ กิดจากช่องโหว่ของกฎหมาย ไม่ใส่ใจกับการแสดงความรับผิด
ชอบโดยตรงต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม ขาดกระบวนการการประเมินความเสีย่ งที่
สถาบันการเงินสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินและจัดการความ
เสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมของโครงการต่างๆ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจใน
การปล่อยกู้ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ท่อี าจส่งผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและ
สังคมตามหลัก Equator Principles (ธนาคารพาณิชย์ทงั ้ 6 แห่งทีป่ ล่อยกูใ้ น
โครงการเขือ่ นไฟฟ้ าพลังน�้ำไซยะบุร ี ยังไม่ได้ลงนามรับหลักการดังกล่าวนี้)226

226 ไทยพับลิกา้ , สินเชือ่ สิง่ แวดล้อม และสิทธิมนุษยชน โดย สฤณี อาชวานันทกุล, 18 เมษายน
2556 , เข้าถึงได้จาก http://thaipublica.org/2013/04/xayaburi-and-equator-2/
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รัฐไม่มกี ลไกตรวจสอบผลประโยชน์ ทบั ซ้อนของหน่ วยงานในก�ำกับ
ดังเช่น กรณีการลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า ระหว่าง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) กับ บจก. ไซยะบุร ี พาวเวอร์ ซึง่ กฟผ. มีสถานะเป็ นทัง้ ผู้
ซือ้ และผูข้ ายในสัญญา หรือ การทีบ่ ุคคลผูเ้ กีย่ วข้องกับการพิจารณาการรับซือ้
ไฟฟ้ าจากต่างประเทศ ตามรายชือ่ อนุกรรมการฯ มีตำ� แหน่งซ�้ำซ้อนกับ
กรรมการในบริษทั EGCO หมายความว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีพ่ จิ ารณารับ
ซื้อไฟฟ้ านัน้ มีต�ำแหน่ งผูบ้ ริหารในบริษทั พลังงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องในการผลิต
ไฟขายให้แก่ กฟผ. เสียเอง227
ช่องว่างของกลไกระดับภูมภิ าค ในกรณีของคณะกรรมาธิการแม่น้�ำ
โขง การทีห่ วั หน้าคณะท�ำงาน ภายใต้กระบวนการ PNPCA คือตัวแทนในระดับ
ปลัดกระทรวง (ซึง่ มีตำ� แหน่งเป็ นข้าราชการประจ�ำ) แต่เป็ นกระบวนการทีม่ ี
อ�ำนาจในการตัดสินใจต่อการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่บนแม่น้�ำโขง ทังที
้ อ่ ำ� นาจ
ความรับผิดชอบเหล่านีค้ วรเป็ นของฝ่ ายบริหารระดับรัฐมนตรี จึงเท่ากับว่าประเทศ
ภาคีสมาชิกทัง้ 4 ประเทศให้การยอมรับการลดบทบาทอ�ำนาจฝ่ ายบริหารของตน
การจัดประชุมรับฟั งความเห็นหรือชีแ้ จงข้อมูลโครงการ ได้กลายเป็ น
ขัน้ ตอนสร้างความชอบธรรมให้กบั โครงการ
เพราะไม่มขี อ้ ก�ำหนดในทาง
ระเบียบหรือกฎหมายทีช่ ดั เจน ว่าผูเ้ ข้าร่วมต้องได้รบั ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากโครงการในพืน้ ทีจ่ ริง

227 มูลนิธฟิ ้ื นฟูชวี ติ และธรรมชาติ, สรุปเนื้อหา - ชาวบ้านเข้าฟั งการชีแ้ จงข้อมูลจากหน่วยงาน กรณี
เขือ่ นปากแบงในแม่น้�ำโขง และเขือ่ นบนแม่น้�ำสาละวิน ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.terraper.org/web/th/node/1805
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หน่วยงานทีม่ กี ฎหมายเป็ นของตนเอง
มักจะละเลยการบังคับใช้
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในพืน้ ทีโ่ ครงการ เช่น การหลีกเลีย่ งหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีร่ ะเบียบกระทรวงมหาดไทย228 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาต
ให้ทบวงการเมืองใช้ทด่ี นิ ของรัฐเพือ่ ประโยชน์ในราชการของ กฟผ.
ภาครัฐของไทย ไม่มหี น่วยงานใดและไม่มกี ฎระเบียบใด ๆ ทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าที่ ดูแลการลงทุนของไทยในต่างประเทศโดยตรง ท�ำได้เพียงก�ำกับดูแล
เอกชนต่างชาติ ทีเ่ ข้ามาลงทุนในไทยเท่านัน้
ช่องว่างในการตรวจสอบการด�ำเนินการ และการบังคับใช้กฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐในประเทศเจ้าสัมปทาน(กัมพูชา) ทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ามารถใช้
ช่องทางกฎหมายทีม่ อี ยูน่ นั ้ หลีกเลีย่ งกฎเกณฑ์เพือ่ ประโยชน์ของภาคเอกชน
อย่างไม่ชอบธรรม
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็ นอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ นการตรวจสอบและมีขอ้ เสนอแนะให้บริษทั รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในประเทศไทย ด�ำเนินการบางประการอันอาจช่วยคลีค่ ลายปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
หรือลดการเกิดกรณีลกั ษณะเดียวกันขึน้ อีกในอนาคตเท่านัน้
และหากคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย มิได้มกี ระบวนการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องในภายหลัง การด�ำเนินการอันเป็ นการเยียวยาช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดก็
ย่อมไม่อาจเกิดขึน้ จริง หรือเกิดขึน้ แต่ขาดประสิทธิภาพ

232 ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. 2541
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สรุปภาพรวมปัญหาสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม
จากโครงการในกรณีศกึ ษา

การประกาศใช้กฎหมายพิเศษ เช่น กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย ปี 2554 มุง่ เน้นไปทีก่ ารให้ประโยชน์แก่นกั ลงทุน โดยไม่ได้พดู ถึงผูม้ สี ทิ ธิ
ในทีด่ นิ
เป็ นการมองข้ามความส�ำคัญของการรับฟั งความคิดเห็นและความ
ยินยอมของชุมชน เป็ นเหตุให้เกิดการเวนคืนทีด่ นิ และเปิ ดทางให้มกี ารละเมิด
สิทธิชมุ ชนและสิทธิมนุษยชนได้งา่ ย
ช่องว่างของ พรบ.ตลท. ตลท. ไม่มกี ลไกเชิงการหาข้อมูลในลักษณะ
การสืบสวน โดยไม่ตอ้ งรอให้มกี ารร้องเรียน เพราะในหลายกรณีเป็ นเรือ่ งทีเ่ กิด
ขึน้ ในต่างประเทศ เช่น กรณีการเข้าส�ำรวจพืน้ ทีก่ ่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินโดย
บริษทั ต่าง ๆ สร้างแรงกดดันและเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง กรณี
เช่นนี้เป็ นการยากทีผ่ ไู้ ด้รบั ผลกระทบในต่างประเทศ จะสามารถเข้าถึงกลไกรับ
เรือ่ งร้องเรียนปกติได้โดยง่าย
และการให้ความหมายทีค่ บั แคบในการแจ้ง
ข่าวสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียน ทีย่ ดึ เพียงข่าวสารทีแ่ จ้งโดยบริษทั จด
ทะเบียนเท่านัน้ โดยไม่มกี ลไกอืน่ ตรวจสอบเพิม่ เติม ให้บริษทั จดทะเบียนต้อง
รายงานข่าวสารสนเทศ เช่น การประท้วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินเมือ่ วันที่
5 พฤษภาคม 2558 จ�ำนวนประมาณ 6,000 คน ซึง่ นับเป็ นการประท้วงโครงการ
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในพม่า หรือ การประท้วงบริษทั MCL ซึง่ SCG ถือหุน้ ใหญ่ 70% ได้
ปรากฏในสือ่ ภาษาอังกฤษของเมียนมา และสือ่ ภาษาไทยจ�ำนวนหนึ่ง แต่ ตลท.
ไม่มกี ลไกตรวจสอบการด�ำเนินการของ ทีทซี แี อล หรือ SCG ให้มกี ารชีแ้ จงต่อผู้
ลงทุนและสาธารณะ
บทบาทของบริษทั ร่วมทุน ทีม่ กี ารด�ำเนินการทีม่ ลี กั ษณะละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น การรือ้ ย้ายชุมชน, การบังคับซือ้ ทีด่ นิ , การส�ำรวจในพืน้ ทีช่ มุ ชน
การด�ำเนินการดังกล่าวบริษทั ผูล้ งทุนจากไทย มักจะสงวนความรับผิดชอบไว้
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มบึล จังหวัดเกาะกง : ก่อนและหลังการให้สมั ปทานที่ดินเพื่อเศรษฐกิ จแก่บริ ษทั สวนป่ าเกาะ
กง จ�ำกัด และบริ ษทั น�้ำตาลเกาะกง จ�ำกัด จากเอกสารรายงานการตรวจสอบของคณะ
กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ .
โครงการฟื้ นฟูนเิ วศในภูมภิ าคแม่น้�ำโขง. ล�ำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเขือ่ นฮัตจี. 2553. ค�ำร้องต่อ
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